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                          Τρίπολη,  21/12/2018  
  Αρ. Πρωτ. B22217 

     

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β20462/07.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

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

ανάθεσης έργου: «Υπεύθυνος Διαχείρισης Μεταπτυχιακού Προγράμματος» στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας με τίτλο έργου 

«Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και με κωδικό αριθμό 0369, για τρεις (3) μήνες με 

δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. 

Υποβλήθηκαν οι εξής εμπρόθεσμες υποψηφιότητες λαμβάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό 

πρωτοκόλλου: 

1. ΜΠΑΦΙΤΗ ΜΑΡΙΑ με αριθ. πρωτ.: Β20938/20-11-2018 (εμπρόθεσμη αποστολή με 

συστημένη επιστολή) 

2. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ με αριθ. πρωτ.: Β21034/22-11-2018 (εμπρόθεσμη αποστολή με 

συστημένη επιστολή) 

Οι ανωτέρω φάκελοι των υποψηφιοτήτων διαβιβάστηκαν με το υπ΄ αριθ. Β21211/27-11-

2018 έγγραφο της Προϊσταμένης της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η Επιτροπή μελέτησε τους φακέλους των δύο υποψηφίων και τις κάλεσε σε συνέντευξη, 

σύμφωνα με το από 03.12.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και οι δύο υποψήφιες προσήλθαν, κατ’ αλφαβητική σειρά, 

στη συνέντευξη, στις 05.12.2018, η οποία ξεκίνησε περί ώρα 05:50 μ.μ., και απάντησαν στις 

ερωτήσεις που τους τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. 

Ας σημειωθεί εδώ πως παρότι η επιτροπή διαπίστωσε ότι η μία εκ των δύο υποψηφίων, 

και πιο συγκεκριμένα η κα Θεοδώρα Κούρκουλου, δεν διαθέτει, σύμφωνα με τους όρους 

της προκήρυξης: 

(α΄) Πιστοποιημένη κατάρτιση ή βεβαιωμένες συναφείς σπουδές σε Θέματα Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργανισμών  και 

(β΄) Τουλάχιστον επταετή προϋπηρεσία σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, σε έργο συναφές προς 

τη Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη, 
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αποφάσισε όπως εξετάσει την υποψηφιότητά της, με γνώμονα ότι διαθέτει περισσότερη 

των τριών ετών εργασιακή εμπειρία σχετική προς τη Διαχείριση και Διοικητική Υποστήριξη 

Π.Μ.Σ., και θέλοντας να της δώσει την ευκαιρία να στηρίξει την υποψηφιότητά της. 

Κατόπιν τούτων η συνολική βαθμολογία που έλαβε η κάθε υποψήφια απεικονίζεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Κριτήριο Επιλογής Βαρύτητα 
Κριτηρίου 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΦΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 

Πιστοποιημένη 
κατάρτιση ή 
βεβαιωμένες 
συναφείς σπουδές σε 
θέματα Οργάνωσης 
και 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή 
Οργανισμών 

On/off 
 

Οff On 

Απολυτήριος Τίτλος 10% 1,99 
 

1,6 

Πιστοποιημένη 
Μεταλυκειακή ή 
Πανεπιστημιακή 
Εκπαίδευση συναφής 
προς 
την Οργάνωση και 
Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή 
Οργανισμών 

20% 
(10% για 
προπτυχιακό 
και 10% για 
μεταπτυχιακό 
τίτλο) 
 

0% 
Η υποψήφια δεν διαθέτει τον 
απαιτούμενο συναφή τίτλο τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών  

 

13,94 
(5,19*0,1+8,75*0,1) 
 
 

Αποδεδειγμένη 
άριστη γνώση της 
ξένης 
γλώσσας 

5% 
 

5 5 

Αποδεδειγμένη γνώση 
χρήσης Η/Υ 

5% 
 

5 5 

Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
Πανεπιστημιακό 
Ίδρυμα 

30% 
 

16,5 
(55 μήνες*0.30) 

28,2 
(94 μήνες *0.30) 

Επιπρόσθετα 
προσόντα 

10% 
 

10 10 

Συνέντευξη στην 
Επιτροπή 
Αξιολόγησης 

20% 
 

15 18 

Σύνολο 100% 
 

53,49 81,74 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Β20462/07.11.2018, ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, η τριμελής 
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επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την ανάθεση του έργου με τίτλο 

«Υπεύθυνος Διαχείρισης Μεταπτυχιακού Προγράμματος» στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας με τίτλο έργου «Αρχαία και Νέα 

Ελληνική Φιλολογία» και κωδικό αριθμό 0369 στην κα Μπαφίτη Μαρία (συνολική 

βαθμολογία 81,74%). 

Η ανάθεση θα γίνει με σύμβαση έργου τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας με τίτλο 

έργου «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και κωδικό αριθμό 0369 για ένα (1) άτομο 

στην πόλη της Καλαμάτας. 

Οι ενστάσεις περί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 372123) 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, 22 131 Τρίπολη), εντός 5 εργάσιμων ημερών, ήτοι από 27/12/2018 

έως 04/01/2019. 

 

         Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

                                                      του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

              Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

             Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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