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  Τρίπολη,  08/06/2016  

  Αρ. Πρωτ. B 7540 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β7287/22-04-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

 

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

«Οργάνωση – Διαχείριση και Λογιστική Υποστήριξη στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας 

ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130). 

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες εμπρόθεσμες υποψηφιότητες με τους αντίστοιχους αριθμούς 

πρωτοκόλλου: 

1. Λυκούργος Πασπάτης (Β7331/05-05-2016) 

2. Φωτεινή Τότση (Β7359/10-05-2016) 

3. Παναγιώτα Πουλοπούλου (Β7360/10-05-2016) 

4. Βασιλική Παπαδοπούλου (Β7374/11-05-2016), εμπρόθεσμη με βάση την σφραγίδα 

ταχυδρομείου στον φάκελο αποστολής. 
 

Μετά από μελέτη του φακέλου του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, η τριμελής επιτροπή 

καταλήγει στα κάτωθι:  

1. Ο κ. Λυκούργος Πασπάτης έχει πλήρη φάκελο βάσει της προκήρυξης.  

2. Η κα Φωτεινή Τότση έχει πλήρη φάκελο βάσει της προκήρυξης.  

3. Η κα. Παναγιώτα Πουλοπούλου έχει πλήρη φάκελο βάσει της προκήρυξης.  

4. Η κα Βασιλική Παπαδοπούλου έχει πλήρη φάκελο βάσει της προκήρυξης. 

 

Μετά από εξέταση των φακέλων υποβολής υποψηφιότητας η τριμελής επιτροπή 

αποφαίνεται τα κάτωθι: 

1. Ο κ. Λυκούργος Πασπάτης πληρεί το σύνολο των τυπικών προσόντων βάσει της 

προκήρυξης. 

2. Η κα Φωτεινή Τότση πληρεί το σύνολο των τυπικών προσόντων βάσει της 

προκήρυξης. 

3. Η κα. Παναγιώτα Πουλοπούλου δεν πληρεί το σύνολο των τυπικών προσόντων βάσει 

της προκήρυξης. Διότι δεν διαθέτει Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 
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τουλάχιστον τριών (3) ετών σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση εταιρειών 

μετά την κτήση του πτυχίου. 

4. Η κα Βασιλική Παπαδοπούλου δεν πληρεί το σύνολο των τυπικών προσόντων βάσει 

της προκήρυξης. Διότι δεν διαθέτει Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση 

εταιρειών μετά την κτήση του πτυχίου. 

Συνεπώς η βαθμολογία που λαμβάνουν οι υποψήφιοι, συμφώνως με την προκήρυξη 

και την εξέταση του φακέλου υποβολής, από την τριμελή επιτροπή παρατίθεται στον 

παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

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

Β7287/22-04-2016), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και την 

βαθμολογία που έλαβε ο φάκελος του κάθε υποψηφίου, η τριμελής επιτροπή εισηγείται η 

ανάθεση του έργου με τίτλο «Οργάνωση - Διαχείριση και Λογιστική Υποστήριξη, στο 

πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» στην πόλη 

της Τρίπολης, για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης να γίνει στην κα Φωτεινή 

Τότση (συνολική βαθμολογία:90).  
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Άδεια 

άσκησης 

επαγγέλματο

ς Λογιστή - 

Φοροτεχνικο

ύ Α΄ τάξης 

από Ο.Ε.Ε.   

Πιστοποι

ημένη 

γνώση 

χειρισμού 

Η/Υ 

Πιστοποιημένη 

επαγγελματική 

εμπειρία μετά την 

κτήση του πτυχίου 

σε 

μηχανογραφημένη 

λογιστική 

παρακολούθηση 

διπλογραφικών 

βιβλίων (Γ’ 

Κατηγορίας Βιβλία) 

σε λογιστήριο 

εταιρείας ή σε 

λογιστικό γραφείο.  

 

Επιμόρφωση 

σε ειδικά 

ζητήματα 

φορολογικού 

δικαίου ή 

λογιστικής 

(Ε.Λ.Π., Κ.Φ.Δ., 

Φορολογία 

Εισοδήματος 

κλπ). 

 

Κάρτα 

ανεργίας 

Πασπάτης 

Λυκούργος 

Β7331/05-

05-2016 

0 10 0 50 10 0 70 

Τότση Φωτεινή 

Β7359/10-

05-2016 

10 10 10 50 10 0 90 
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Η ανάθεση θα γίνει με σύμβαση έργου τρίμηνης (3) διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης, 

στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130). 

 

Οι ενστάσεις περί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 230383) ή με 

απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 

14:00 (Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ 22 100 Τρίπολη), εντός 5 εργάσιμων 

ημερών από τις 09/06/2016 έως τις 15/06/2016. 
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