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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 30/14.09.2021 
        Της 151ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 14-09-2021 

 

Την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 151η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

16587/10.09.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος (φυσική 

παρουσία). 

2. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος, 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καραγιώργος Γρηγόρης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Κοτσιλιέρης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130 
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14. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως αναπληρωματικό μέλος του τέως Προέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Πετρόπουλου Δημήτριου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

2. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

3. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος. 

4. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

5. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένος, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Όλγα Μπουσιούτη, μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:33 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Θέμα 30: Αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών κ. Νικόλαου Ζαχαριά, Διευθυντή του ΠΜΣ με τίτλο: «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών 

αγαθών του περιβάλλοντος» (Κ.Α. 0252), για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 
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10316/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Εισηγήτρια Αν. Καθηγήτρια Αιμιλία 

Μπάνου) 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, δίνει το λόγο στην 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών κ. 

Αιμιλία Μπάνου, η οποία ενημερώνει τα παρόντα μέλη για τo υπ΄ αριθμ 613/06.09.2021 (αρ. εισ. πρωτ. 

ΕΛΚΕ 16168/07.09.2021) έγγραφο του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών κ. Νικόλαου Ζαχαριά, Διευθυντή του ΠΜΣ με τίτλο: «Διαχείριση και ανάδειξη 

πολιτισμικών αγαθών του περιβάλλοντος» (Κ.Α. 0252), για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 

10316/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο καθώς και το Απόσπασμα 

Πρακτικών της 1ης/01.09.2021 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Θέμα 9), αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 16170/07.09.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10316/10.06.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο: «Διαχείριση και ανάδειξη 

πολιτισμικών αγαθών του περιβάλλοντος» (Κ.Α. 0252), όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας 

Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 

11303/25.06.2021, ως εξής: 

Χρονική Διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 (δύο) μήνες, με έναρξη από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης (και σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων), με δυνατότητα 

παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης ανάθεσης έργου έως τη λήξη του έργου, με τους ίδιους όρους, μετά 

από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 1.300€ 

(συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Σε περίπτωση υπαγωγής στις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι 

αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα 

βαρύνουν το έργο. 

Αντικείμενο:  

«Συντονισμός και διαχείριση για την ολοκλήρωση και λήξη του έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. "Διαχείριση 

και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος». 

Τόπος Απασχόλησης: Ο τόπος εκτέλεσης εργασίας είναι στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη της Καλαμάτας. 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: elke@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης) ή με απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της 

Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00 (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, 

Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22131 Τρίπολη, 2ος όροφος, Γραφείο Β8, τηλ. 2710 372130), εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 

mailto:elke@uop.gr
ΑΔΑ: 6ΓΝΞ469Β7Δ-ΤΕ9
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Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          Τρίπολη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: 6ΓΝΞ469Β7Δ-ΤΕ9
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                                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  
Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,  
Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 
Τηλέφωνο: 2710 372130 

                                                                                    

 

 

                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 10316/10.06.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Γραμματέας 

3. Μαρία Κουρή, Λέκτωρ, μέλος 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 34/08.06.2021 της 143ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των 

προτάσεων και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

25.06.2021, με συστημένη επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο 

της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, σε ένα (1) άτομο στην πόλη 

της Καλαμάτας, με σύμβαση έργου, με αντικείμενο: «Συντονισμός και διαχείριση για την 

ολοκλήρωση και λήξη του έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. "Διαχείριση και ανάδειξη 

πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος"» 

 

Αντικείμενο θέσης 

«Συντονισμός και διαχείριση για την ολοκλήρωση και λήξη του έργου στο 

πλαίσιο του Π.Μ.Σ. "Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος"» 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ στους κλάδους τ η ς Ιστορίας ή της Αρχαιολογίας (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται). 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στους κλάδους Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συναφές αντικείμενο σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

ΑΔΑ: 6ΓΝΞ469Β7Δ-ΤΕ9
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 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα 

 

 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό και διαχείριση έργων σε 

Πανεπιστημιακό 

ίδρυμα. 

 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ. 

 Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

 Αποδεδειγμένη Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Συνέντευξη (βλ. σημείωση 1). 

Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 (δύο) μήνες, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης ανάθεσης έργου έως τη λήξη του 

έργου, με τους ίδιους όρους, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Αμοιβή 

1.300€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). 

Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω 

ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1.  11209/24.06.2021, συστημένη επιστολή  

2.  11303/25.06.2021, συστημένη επιστολή 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης της …………………………, η Τριμελής Επιτροπή 

καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε  

κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα 

κριτηρίου 

Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ στους 

κλάδους της Ιστορίας ή της 

Αρχαιολογίας. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Κάτοχος Πτυχίου Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων με βαθμό 7,16 
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Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου στους κλάδους 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης στις 

Μεθόδους Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας της Τέχνης, Τμήμα 

Ιστορικών και Φιλολογικών 

Σπουδών, École Pratique des 

Hautes Étude, Paris-France 

Πιστοποιημένη 

επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον τριών 

(3) 

ετών σε συναφές αντικείμενο 

σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Βεβαίωση συμμετοχής σε έργα 

διαχείρισης ΕΛΚΕ ΤΕΙ 

Πελοποννήσου  

Βεβαίωση απασχόλησης με 

συμβάσεις έργου στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

Επιπρόσθετα προσόντα 

 Πιστοποιημένη 

επαγγελματική 

εμπειρία στο συντονισμό και 

διαχείριση έργων σε 

Πανεπιστημιακό 

ίδρυμα. 

45% 

 

45% Βεβαίωση συμμετοχής σε έργα 

διαχείρισης ΕΛΚΕ ΤΕΙ 

Πελοποννήσου (51 μήνες) 

Βεβαίωση απασχόλησης με 

συμβάσεις έργου στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε.(56 

μήνες) 

Αποδεδειγμένη γνώση 

χρήσης Η/Υ 

10% 

 

10% ECDL Progress Certificate 

Cambridge International Diploma 

in IT Skills 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

15% 

 

15% Certificate of Proficiency in 

English, University of Cambridge 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

δεύτερης 

ξένης γλώσσας από τις 

γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

10% 

 

10% Diplôme approfondi de langue 

française, DALF C2 

Προφορική Συνέντευξη μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

(θα αφορά μόνο τους 

υποψηφίους 

που διαθέτουν όλα τα 

απαιτούμενα 

20% 

 

15% Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 

η υποψήφια κατέδειξε άριστες 

επικοινωνιακές δεξιότητες, ενώ η 

σημαντική επαγγελματική της 

προϋπηρεσία σε φορείς 

εκπαίδευσης ενηλίκων και 
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προσόντα) πιστοποίησης ποιότητας ανωτάτων 

σπουδών (ΜΟΔΙΠ π. ΤΕΙ 

Καλαμάτας) καταδεικνύουν πολύ 

καλές ικανότητες συνεργασίας. Με 

βάση παραδείγματα από την 

εργασιακή εμπειρία της 

υποψήφιας, που ζητήθηκαν από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης, 

διαπιστώνεται ότι η υποψήφια 

μπορεί να εργαστεί αυτόνομα 

αναπτύσσοντας θετικές 

πρωτοβουλίες και, εν τέλει, 

παράγοντας  αξιόπιστα εργασιακά 

αποτελέσματα.  

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

πρόκειται για μια πράγματι 

αξιόλογη υποψηφιότητα. Ωστόσο, 

λόγω της έλλειψης προϋπάρχουσας 

εμπειρίας της υποψηφίας επάνω 

στη διαχείριση μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων, που αποτελεί και 

το αντικείμενο του υπό προκήρυξη 

έργου, ομόφωνα της αποδίδει το 

15% των μορίων της συνέντευξης.  

Σύνολο 100% 95%  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης ………………………, η Τριμελής Επιτροπή 

καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα 

κριτηρίου 

Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ στους 

κλάδους της Ιστορίας ή της 

Αρχαιολογίας. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Κάτοχος Πτυχίου Τμήματος 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών, Σχολή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Πολιτισμικών 

Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου με βαθμό 9,02 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Τίτλου στους κλάδους 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Κάτοχος Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΔΠΜΣ 

Cultural Heritage Materials and 

Technologies, Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών-ΕΚΕΦΕ 

Δημόκριτος-Εθνικό 
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Αστεροσκοπείο Αθηνών, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Πιστοποιημένη 

επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον τριών 

(3) 

ετών σε συναφές αντικείμενο 

σε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Συμβάσεις Έργου ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

Απαιτούμενο ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

Επιπρόσθετα προσόντα 

 Πιστοποιημένη 

επαγγελματική 

εμπειρία στο συντονισμό και 

διαχείριση έργων σε 

Πανεπιστημιακό 

ίδρυμα. 

45% 

 

45% Συμβάσεις έργου σε έργα του 

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (47 μήνες) 

Αποδεδειγμένη γνώση 

χρήσης Η/Υ 

10% 

 

10% ECDL Profile Certificate 

 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

των 

κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

15% 

 

15% Certificate of Proficiency in 

English, University of Cambridge 

Αποδεδειγμένη Γνώση 

δεύτερης 

ξένης γλώσσας από τις 

γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

10% 

 

10% CERTIFICATO DI 

CONOSCENZA DELLA 

LINGUA ITALIANA, LIVELLO 

C2 CELI5 

Προφορική Συνέντευξη μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

(θα αφορά μόνο τους 

υποψηφίους 

που διαθέτουν όλα τα 

απαιτούμενα 

προσόντα) 

20% 

 

20% Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 

η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

τεκμηριώνεται πλήρως η συνάφεια 

της μέχρι σήμερα επαγγελματικής 

εμπειρίας της υποψηφίας με το 

αντικείμενο του υπό προκήρυξη 

έργου. Συγκεκριμένα, η υποψήφια 

έχει εργαστεί αποτελεσματικά, με 
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συμβάσεις έργου, στη διαχείριση, 

τον συντονισμό και την 

επιστημονική υποστήριξη τόσο του 

ΠΜΣ “Cultural Heritage 

Materials and Technologies”, όσο 

και του ΠΜΣ «Διαχείριση και 

Ανάδειξη Πολιτισμικών Αγαθών 

και Περιβάλλοντος» (ΔΑΠΑΠ), το 

οποίο μάλιστα αφορά η τρέχουσα 

προκήρυξη. Στο πλαίσιο της 

δραστηριοποίησής της αυτής η 

υποψήφια ανέπτυξε θετικές 

πρωτοβουλίες, και διαχειρίστηκε 

προβληματικά ζητήματα με 

αυτονομία και ανεπτυγμένη κρίση, 

όπως διαπιστώνει η Επιτροπή 

μέσα από παραδείγματα που 

συζητήθηκαν κατά τη συνέντευξη.  

Επιπλέον, η υποψήφια έχει 

προσφέρει οργανωτική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

συνεδρίων και συμποσίων, μεταξύ 

των οποίων και η πρόσφατη 

Διημερίδα προς τιμήν της μνήμης 

Βάσως Πέννα, που διοργανώθηκε 

ως κατακλείδα του ΔΑΠΑΠ, 

αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, 

και τον συντονισμό των 

αποφοίτων του ΔΑΠΑΠ για την 

παρουσίαση των διπλωματικών 

εργασιών τους, που εκπονήθηκαν 

στο πλαίσιο του ως άνω 

μεταπτυχιακού προγράμματος.  

Ακολούθως, η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι η υποψήφια 

παρουσιάζει πλήρη κατανόηση και 

γνώση του αντικειμένου του υπό 

προκήρυξη έργου, ενώ 

αποδεδειγμένα διαθέτει τις 

απαιτούμενες δεξιότητες για το 

συγκεκριμένο έργο.    

Ταυτόχρονα, η μέχρι σήμερα 

επαγγελματική δραστηριοποίηση 

της υποψηφίας σε διαχείριση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε 

ομάδες έργων και σε ερευνητικά 

προγράμματα, καθώς και 

συγκεκριμένα παραδείγματα που 
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παρουσίασε η υποψήφια κατά τη 

συνέντευξη, όταν της ζητήθηκαν 

από την Επιτροπή, τεκμηριώνουν 

άριστες ικανότητες συνεργασίας. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης διαπιστώθηκαν οι 

άριστες δεξιότητες επικοινωνίας 

της υποψηφίας.  

Ως εκ τούτου η Επιτροπή 

ομόφωνα αποδίδει στην υποψηφία 

στη συνέντευξη τον μέγιστο βαθμό 

μοριοδότησης (20%) που ορίζεται 

από την πρόσκληση. 

Σύνολο 100% 100%  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 

10316/10.06.2021), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία 

των προτάσεων (ή αιτήσεων), η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την επιλογή της κας Βαλάντου Βασιλικής με συνολική βαθμολογία 100% βάσει των 

κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο: 

«Συντονισμός και διαχείριση για την ολοκλήρωση και λήξη του έργου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. 

"Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος» με σύμβαση έργου διάρκειας 2 

(δύο) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Π.Μ.Σ. "Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος"» (Κ.A. 80252). Σε 

περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την κα ……………………….          προτείνονται κατά σειρά 

βαθμολογίας οι κάτωθι επιλαχόντες:  

 

1. κ. ……………………….. με συνολική βαθμολογία: 95%  

 

Καλαμάτα, 20/06/2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Γραμματέας 

3. Μαρία Κουρή, Λέκτωρ, μέλος  

 

Νικόλαος Ζαχαριάς 

 

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μαρία Κουρή 

  

                 

Καθηγητής 

 

( Πρόεδρος ) 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

 (Γραμματέας) 

Λέκτορας 

 

(Μέλος) 
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