
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 Απόφαση 18/07.02.2023 

        Της 212ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 07-02-2023 
 

Την 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 212η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

2310/03.02.2023 Πρόσκλησης και της από 06.02.2023 ορθής επανάληψης του Πρύτανη, Καθηγητή κ. 

Αθανάσιου Κατσή.  

 

Παρόντες:  

1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (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. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Τρυφωνόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Τζιφάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, 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 

ΑΔΑ: 9Σ3Ε469Β7Δ-Ψ2Η



13. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

14. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

22. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

 

Απόντες: 

 

1. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παφύλια, υπάλληλος 

ΙΔAΧ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 10:03 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 18: Αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. 

Αθανάσιου Αναστασίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης 

της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής 

Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» (Κ.Α. 80654), για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 

24792/26.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: Καθηγητής Παναγιώτης 

Λιαργκόβας)  
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Ο Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής, δίνει το λόγο στον εκπρόσωπο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Καθηγητή κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα ο οποίος ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ’ αριθ. 

1928/23.01.2023 αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

κ. Αθανάσιου Αναστασίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης 

της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας 

και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κ.Α. 80654), για 

έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’ αριθμ. 24792/26.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟΡΚ469Β7Δ-6Φ8) 

για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα στο πλαίσιο του έργου.  

2. Το υπ΄ αριθμ. 27725/30.11.2022 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα. 

3. Την υπ’ αριθμ. 52/06.12.2022 Απόφαση της 206ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης (ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ) περί έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της 

υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

4. Την υπ’ αριθμ. 29469/16.12.2022 ένσταση του υποψηφίου για τη θέση 3 με αριθμό πρωτ. αίτησης:  

Submissions_UOP_143. 

5. Την υπ’ αριθμ. 29575/19.12.2022 ένσταση του υποψηφίου για τη θέση 6 με αριθμό πρωτ. αίτησης:   

Submissions_UOP _142. 

6. Το ανωτέρω αίτημα,  

 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1629/06.02.2023 Πρακτικού Ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα, στο πλαίσιο του έργου 

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της 

Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» (Κ.Α. 80654), όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της 

οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

β) τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 

Submissions_UOP_151 για τη θέση 3 και Submissions_UOP_142 για τη θέση 6, ως ακολούθως: 

 

ΘΕΣΗ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου. Η ενασχόληση στην εν λόγω θέση αντιστοιχεί σε αμειβόμενη προσπάθεια 

μέχρι 15 ανθρωπομηνών. 

Αντικείμενο: 

Ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιος για την υποστήριξη του Επικεφαλής σε θέματα 

διοίκησης, οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης. Είναι υπεύθυνος:  

1. για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των οικονομικών του Κόμβου, ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική και σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατανομή των πόρων και την πληρωμή,  
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2. για την τήρηση αρχείου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία του Κόμβου,  

3. τη διαχείριση των Αναδόχων, ώστε να διασφαλιστεί η παράδοση των αναμενόμενων παραδοτέων, 

σύμφωνα και με το χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί. 

Αμοιβή: 

Έως 18.600,00 € 

 

ΘΕΣΗ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου. Η ενασχόληση στην εν λόγω θέση αντιστοιχεί σε αμειβόμενη προσπάθεια 
μέχρι 15 ανθρωπομηνών. 
Αντικείμενο:  
Διαμόρφωση του πλαισίου με το οποίο θα λειτουργεί ο Κόμβος και ανάλυση των μηχανισμών 
βιωσιμότητας του Κόμβου μετά τη λήξη του έργου. Οι διαδικασίες που θα αναλυθούν, ώστε να επιτευχθεί 
η ορθή διαχείριση του Κόμβου, αλλά και των ωφελούμενων είναι: α) Διαδικασίες Αξιολόγησης 
Ωφελούμενων β) Μηχανισμός Διαφάνειας, γ) Διαδικασίες για Βιωσιμότητα Κόμβου, δ) Διασφάλιση 
ποιότητας δράσεων. 
Αμοιβή: 
Έως 18.600,00 € 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Τόπος απασχόλησης  

Ως τόπος απασχόλησης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. 

Χρονική διάρκεια: 

▪ Η διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της 

στην Διαύγεια, με λήξη την 31/10/2023. 

 ▪ Για σύμβαση με ΤΠΥ: Δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του 

Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, 

εφόσον το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης παραταθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της 

Διαχειριστικής Αρχής, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας 

Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. 

 ▪ Για σύμβαση με Τίτλο Κτήσης: Ισχύει η υπ’ αριθμ. 59/01.02.2022 Απόφαση της 168ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 9ΦΞΨ469Β7Δ-ΛΘ9) 

Κόστος στο έργο:  

▪ Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, 

οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις.  

▪ Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

Αποζημίωση Αμοιβής: 

▪Σύμφωνα με την ενότητα 7 του Παραρτήματος την υπ’ αριθμ. 88/16.02.2021 Απόφασης της 133ης 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9Ω11469Β7Δ-Β74)  

 ▪ Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, 

οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις. 

▪ Για συμβάσεις με Τίτλο Κτήσης ισχύει η υπ’ αριθμ. 59/01.02.2022 Απόφαση της 168ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 9ΦΞΨ469Β7Δ-ΛΘ9)  
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▪ Η αμοιβή θα καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του έργου και την 

παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων, η δε πλήρης αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα 

γίνει μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος για 

το παρασχεθέν έργο θα πραγματοποιείται υπό τους εξής όρους που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: 

 ꟷ πιστοποίηση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης της καλής εκτέλεσης του παρασχεθέντος 

έργου, βάσει αντίστοιχης μηνιαίας αναλυτικής ατομικής έκθεσης πεπραγμένων του εξωτερικού συνεργάτη,  

ꟷ υποβολή των αναγκαίων παραστατικών πληρωμής εκ μέρους του εξωτερικού συνεργάτη,  

ꟷ ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου.  

▪ Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προς ανάθεση έργου, ενδέχεται να απαιτηθεί για τις ανάγκες και την ορθή 

υλοποίηση αυτού, η πραγματοποίηση μετακινήσεων από μέρους του δικαιούχου. Οι δαπάνες αυτές δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην ως άνωθεν ορισμένη από την παρούσα πρόσκληση αμοιβή του δικαιούχου και 

καταβάλλονται επιπλέον αυτής, κατόπιν προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τον 

Φορέα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 
 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

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

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

      Τρίπολη, 7 Φεβρουαρίου 2023 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
 
 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Τρίπολη, 16/1/2023 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Στην Τρίπολη σήμερα 16/1/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε, σε κλειστή συνεδρίαση, η 

Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συσταθεί με την 57/21-12-2022 Απόφαση της 208ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: ΨΝ9Τ469Β7Δ-3ΚΡ), προκειμένου να εξετάσει: 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29469/16-12-2022 ένσταση του κ. *************************κατά της 

52/06-12- 2022 Απόφασης της 206ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ), με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ 

αριθμ. 27725/30-11-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα, στο πλαίσιο του έργου 

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την 

Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κ.Α. 80654), και 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29575/19-12-2022 ένσταση του κ. ***************** κατά της ίδιας ως       

     άνω Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Την Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούν τα κάτωθι μέλη: 

 

ΤακτΙκά Μέλη: 

 

1. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια (Πρόεδρος) 

2. Σπηλιοπούλου Ιωάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια (Γραμματέας) 

3. Σπηλιόπουλος Οδυσσέας, Αναπλ. Καθηγητής (Μέλος) 

 

ΑναπληρωματΙκά Μέλη: 

 

1. Βγενοπούλου Ειρήνη, Καθηγήτρια (Αναπλ. Πρόεδρος) 

2. Κοτσιλιέρης Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής (Αναπλ. Γραμματέας) 

3. Τραυλός Αντώνης, Καθηγητής (Αναπλ. Μέλος) 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία, η Επιτροπή Ενστάσεων προχώρησε στην 

εξέταση των ανωτέρω ενστάσεων.  
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Η υπ’ αριθμόν πρωτ. 29469/16-12-2022 ένσταση ασκήθηκε εμπρόθεσμα στις 16/12/2022, ήτοι εντός 

πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της Απόφασης αποδοχής – 

έγκρισης αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ, που έλαβε χώρα στις 14/12/2022. Επομένως, η 

ένσταση γίνεται τυπικά δεκτή και δέον να ερευνηθεί στην ουσία της. 

 

Ο ενιστάμενος, κ. ********************, ο οποίος υπέβαλε υποψηφιότητα για τη θέση 3 της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 

Αντικείμενο του Υπεύθυνου Διοικητικής Υποστήριξης θα είναι το εξής: Ο Υπεύθυνος Διοικητικής 

Υποστήριξης είναι αρμόδιος για την υποστήριξη του Επικεφαλής σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης 

και οικονομικής διαχείρισης. Είναι υπεύθυνος: 1. για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των 

οικονομικών του Κόμβου, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές κατανομή των πόρων και την πληρωμή, 2. για την τήρηση αρχείου με όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία του Κόμβου, 3. τη διαχείριση των Αναδόχων, ώστε να 

διασφαλιστεί η παράδοση των αναμενόμενων παραδοτέων, σύμφωνα και με το χρονικό πλαίσιο που 

έχει οριστεί.), με το μοναδικό λόγο της ένστασής του διατείνεται ότι: «Στις 14/12/2022 βγήκαν τα 

αποτελέσματα της εν λόγω προκήρυξης, κάτι που είδα από το site του ΕΛΚΕ. Ωστόσο καθώς τα 

διάβαζα δεν είδα πουθενά τον αριθμό πρωτοκόλλου μου, αφού είχα αποστείλει δικαιολογητικά στην 

συγκεκριμένη προκήρυξη. Δεν ήμουν ούτε στους επιτυχόντες, ούτε επιλαχόντες και ούτε στους 

απορριφθέντες!!.». Επιπροσθέτως, ο ενιστάμενος έχει συνυποβάλλει με την ένστασή του και 

αντίγραφα των ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), που έλαβε από τον 

ΕΛΚΕ, αναφορικά με την υποβολή της αίτησής του καθώς και την πρόσκλησή του για συνέντευξη. 

 

Από τον έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή Ενστάσεων διαπιστώθηκαν τα εξής, σχετικά με τους 

ισχυρισμούς του ως άνω ενιστάμενου: 

 

1. Πράγματι, στο περιεχόμενο της υπ’ αριθμόν 52/06-12-2022 Απόφασης της 206ης Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία 

εγκρίθηκε το υπ’ αριθμόν 27725/30.11.2022 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 

24792/26.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) 

άτομα, στο πλαίσιο του έργου Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, 

Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων 

Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κ.Α. 

80654), στην αξιολόγηση των αιτήσεων της Θέσης 3 και συγκεκριμένα στον συγκεντρωτικό 

πίνακα αυτών δεν έχει συμπεριληφθεί αναφορά στην υπ’ αριθμόν πρωτ. Submissions_UOP_143 

αίτηση του εν λόγω ενιστάμενου. Το εν λόγω λάθος της Επιτροπής Αξιολόγησης κρίνεται ως 

σφάλμα εκ παραδρομής, δεδομένου ότι, όπως αποδεικνύεται και από την επικοινωνία του 

ενιστάμενου με τον ΕΛΚΕ, η αίτησή του υπεβλήθη κανονικά, εξετάσθηκε και ο ίδιος εκλήθη για 

συνέντευξη, από την οποία και αξιολογήθηκε. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ενστάσεων ομόφωνα αποφαίνεται και προτείνει στην Επιτροπή 

Ερευνών την αποδοχή της κρινόμενης ένστασης. 

 

Η υπ’ αριθμόν πρωτ. 29575/19-12-2022 ένσταση ασκήθηκε εμπρόθεσμα στις 19/12/2022, ήτοι εντός 

πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της Απόφασης αποδοχής – 

έγκρισης αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ, που έλαβε χώρα στις 14/12/2022. Επομένως, η 

ένσταση γίνεται τυπικά δεκτή και δέον να ερευνηθεί στην ουσία της. 

 

Ο ενιστάμενος, κ*****************************. , ο οποίος υπέβαλε υποψηφιότητα για τη θέση 

6 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, Αντικείμενο του Προσωπικού Υποστήριξης σε Θέματα Σχεδιασμού και 

Διαμόρφωσης Μηχανισμών Εσωτερικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας θα είναι το εξής: 

Διαμόρφωση του πλαισίου με το οποίο θα λειτουργεί ο Κόμβος και ανάλυση των μηχανισμών 

βιωσιμότητας του Κόμβου μετά τη λήξη του έργου. Οι διαδικασίες που θα αναλυθούν, ώστε να 

επιτευχθεί η ορθή διαχείριση του Κόμβου, αλλά και των ωφελούμενων είναι: α) Διαδικασίες 

Αξιολόγησης Ωφελούμενων β) Μηχανισμός Διαφάνειας, γ) Διαδικασίες για Βιωσιμότητα Κόμβου, 

δ) Διασφάλιση ποιότητας δράσεων.), με το μοναδικό λόγο της ένστασής του διατείνεται ότι: «Έχω 

βάσιμους και αληθείς λόγους να διαμαρτύρομαι για τη πρόταση (ή αίτηση) με αρ. πρωτ. 

Submissions_UOP_157, για την παραπάνω θέση 6, γιατί προκειμένου η αιτούσα να αποδείξει το 

απαιτούμενο προσόν της Πιστοποιημένης γνώσης στην περιοχή της Πληροφορικής και του 

χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών χρησιμοποιεί Πιστοποιητικό το οποίο δεν εμπίπτει στις 

προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ήτοι από 01/09/2022, ΦΕΚ 

3614/Β, 11.07.2022, Απόφαση Αριθμ. 94 με τίτλο «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του 

περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά 

κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021» όπως ισχύει). Πιο συγκεκριμένα η βεβαίωση εμπειρίας 

από την ΕΤΒΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ την οποία επικαλείται ως 

Πιστοποιητικό στην πρόταση (ή αίτηση) με αρ. πρωτ. Submissions_UOP_157 η αιτούσα, δεν 

εμπίπτει στα Πιστοποιητικά που καθορίζει η παραπάνω Απόφαση υπ. αρ. 94/ ΦΕΚ3614/Β, 

11.07.2022 και επομένως δεν πληρείται ένα από τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση 6, πράγμα 

που αποτελεί λόγο απόρριψης σύμφωνα με την παράγραφο 11 των λοιπών όρων της Πρόσκλησης.». 

 

Από τον έλεγχο που διενήργησε η Επιτροπή Ενστάσεων διαπιστώθηκαν τα εξής, σχετικά με τους 

ισχυρισμούς του ως άνω ενιστάμενου: 

 

1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 94 Απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – 

Α.Σ.Ε.Π. με τίτλο «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των 
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προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 

28 – 30 του ν. 4765/2021)» (ΦΕΚ Β’/3614/11-07-2022), όπως ισχύει και εφαρμόζεται στην 

παρούσα Πρόσκληση, προβλέπεται συγκεκριμένη λίστα δικαιολογητικών εγγράφων αποδεικτικών 

της γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

2. Βάσει του υπ’ αριθμόν πρωτ. 27725/30-11-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της Τριμελούς 

Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη Απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

εισηγήθηκε ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη την επιλογή της υποψηφίου με αριθμό πρωτ. 

Αιτήσεως Submissions_UOP_157 και με συνολική βαθμολογία 100, αποδεχόμενη ως 

δικαιολογητικό έγγραφο απόδειξης ενός εκ των απαιτούμενων προσόντων της Πρόσκλησης, 

αυτού της πιστοποιημένης γνώσης στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τη βεβαίωση εμπειρίας από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

«ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΤΒΑ 

ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.». 

3. Κατόπιν ελέγχου της Επιτροπής Ενστάσεων διαπιστώθηκε ότι το ως άνω δικαιολογητικό έγγραφο 

δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των αποδεκτών αποδεικτικών εγγράφων γνώσης χειρισμού Η/Υ 

της υπ’ αριθμόν 94 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., με αποτέλεσμα η Επιτροπή Αξιολόγησης να έχει 

προβεί λανθασμένα και κατά παράβαση της ως άνω Απόφασης στην τελική επιλογή της 

υποψηφίου με αριθμό πρωτ. Αιτήσεως Submissions_UOP_157, δεδομένου ότι η Αίτησή της δεν 

πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα δεν αποδεικνύει 

προσηκόντως την πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ενστάσεων ομόφωνα αποφαίνεται και προτείνει στην Επιτροπή 

Ερευνών την αποδοχή της κρινόμενης ένστασης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ενστάσεων ομόφωνα αποφαίνεται και προτείνει στην 

Επιτροπή Ερευνών: 

την αποδοχή των ανωτέρω ενστάσεων 

την συμπλήρωση του πρακτικού αξιολόγησης ως ακολούθως 

την διαμόρφωση του τελικού πίνακα κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων, αποκλεισθέντων) 

όπως παρατίθεται στην συνέχεια 

 

Ως προς την συμπλήρωση του πρακτικού αξιολόγησης: 

Προς διόρθωση του ως άνω εκ παραδρομής σφάλματος, μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή 

αίτησης) του κ. ************************* (Submissions_UOP_143), η Επιτροπή Ενστάσεων 

καταλήγει στα κάτωθι βάσει των κριτηρίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τους 
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αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους 

της Πρόσκλησης: 

 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα 

κριτηρίου 

Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο 

της ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, με βαθμό 8,03 

Πιστοποιημένη καλή 

γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON  Διαθέτει Πτυχίο TOEIC με Score 565 

Πιστοποιημένη γνώση 

στην περιοχή της 

Πληροφορικής και του 

χειρισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

ON/OFF ON  Διαθέτει UNICERT και ECDL Profile 

Certificate 

Εκπληρωμένες 

στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη 

στράτευση μέχρι το 

πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF ON  Διαθέτει Πιστοποιητικό Στρατολογικής 

Κατάστασης βάσει του οποίου απολύθηκε 

ως Στρατιώτης Ταχυδρομικού με 

ειδικότητα Ταξινόμου στις 16-02-2017 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία τουλάχιστον 

δύο (2) ετών στην 

οικονομική ή/και 

διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και 

ιδιωτικών φορέων 

40% 

 

100 μόρια - Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον 

ΕΦΚΑ Τριπόλεως βάσει της οποίας 

αποδεικνύεται σχετική εμπειρία υπό 

την ιδιότητα του Οικονομολόγου στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 

διάστημα  11/2018 – 11/2019   

(12 μήνες) 

- Βεβαίωση Επιμόρφωσης για την 

εκτέλεση πρακτικής άσκησης 

διάρκειας 420 ωρών στην επιχείρηση 
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«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» στο πλαίσιο της Πράξης 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» που είναι ενταγμένη 

στο Ε.Π, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης για το διάστημα 

14/11/2014 – 17/03/2015  

(4 μήνες) 

 

Εμπειρία στη διαχείριση 

ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών 

συστημάτων  

30% 

 

100 μόρια Βεβαίωση της EURO – LOGIC 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ για την παρακολούθηση 

σειράς επαγγελματικών μαθημάτων στην 

Εμπορική Διαχείριση (ERP) και Εργασίες 

Γραφείου 

Για την απαίτηση: Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων 

  

1. μοριοδότηση της απασχόλησής του στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπό την ιδιότητα του 

Οικονομολόγου [Διάρκεια: 11/2018 έως 11/2019, 12 μήνες] 

2. μοριοδότηση της απασχόλησής του στην επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» βάσει προγράμματος κατάρτισης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανάπτυξη και 

Εξέλιξη Ο.Ε. με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» το οποίο ανήκει στο θεματικό Πεδίο «Παροχή 

Υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ) – Νέοι από 18 έως 24 

ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ» [Διάρκεια: 14/11/2014 έως 17/03/2015, 4 μήνες] 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών 

για τη θέση δεξιοτήτων, 

όπως κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη 

– κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

80 μόρια Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

εξετάστηκαν όχι μόνο τα τυπικά 

προσόντα του υποψηφίου αλλά και η 

γνώση του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και τα 

προσωπικά του 
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χαρακτηριστικά. Κατά τη συνέντευξη 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εμπειρία 

στο 

αντικείμενο της θέσης. 

Σύνολο 100% 94  

 

Δοθέντων τούτων, συγκρίνοντας την προκύπτουσα συνολική βαθμολογία 94 του ενιστάμενου με την 

συνολική βαθμολογία 100 του υποψηφίου με αριθμό πρωτ. Αιτήσεως Submissions_UOP_151, την 

επιλογή του οποίου εισηγήθηκε ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη η Τριμελής Επιτροπή 

Αξιολόγησης με το υπ’ αριθμ. 27725/30- 11-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση του έργου, 

διαπιστώνεται ότι ουδεμία μεταβολή προκύπτεΙ στην τελΙκή εΙσήγηση της ΕπΙτροπής 

ΑξΙΟλόγησης γΙα την θέση 3, συνεπώς η εκ παραδρομής παράλειψη αναφοράς της αξιολόγησης στο 

ως άνω Πρακτικό θεωρείται ως μη ουσιώδης. 
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Ως προς την δΙαμόρφωση του τελΙκού πίνακα κατάταξης: 

Ύστερα από την έγκριση των ανωτέρω ενστάσεων, η αρχική μορφή του πίνακα κατάταξης 

(επιτυχόντων – επιλαχόντων – αποκλεισθέντων) διορθώνεται και καταλήγει στην εξής μορφή: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ********************* Submissions_UOP_149 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ Συν. Βαθμ.: 100 

2 ********************* Submissions_UOP_150 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Συν. Βαθμ.: 100 

3 ********************* Submissions_UOP_151 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Συν. Βαθμ.: 100 

3 ********************* Submissions_UOP_148 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ Συν. Βαθμ.: 94 

3 ********************* Submissions_UOP_143 ΕΠΙΛΑΧΩΝ Συν. Βαθμ.: 94 

3 ********************* Submissions_UOP_158 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ Συν. Βαθμ.: 64 

3 ********************* Submissions_UOP_138 ΕΠΙΛΑΧΩΝ Συν. Βαθμ.: 64 

3 ********************* Submissions_UOP_146 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ Συν. Βαθμ.: 64 

3 ********************* Submissions_UOP_147 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑ - 

3 ********************* Submissions_UOP_154 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑ - 

4 ********************* Submissions_UOP_152 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ Συν. Βαθμ.: 30 

5 ********************* Submissions_UOP_152 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ Συν. Βαθμ.: 100 

5 ********************* Submissions_UOP_156 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑ - 

6 ********************* Submissions_UOP_157 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑ - 

6 ********************* Submissions_UOP_142 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Συν. Βαθμ.: 94 

 

Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση της επιτροπής και συντάχθηκε και υπεγράφη το παρόν 

πρακτικό. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων 

 

---------------------------------- 

Τσακίρη Δέσποινα ΚαθηγήτρΙα (Πρόεδρος) 

 

-------------------- 

Σπηλιοπούλου Ιωάννα Αναπλ. ΚαθηγήτρΙα (Γραμματέας) 

 

------------------------------------ 

Σπηλιόπουλος Οδυσσέας Αναπλ. Καθηγητής (Μέλος) 
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