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                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                      

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 230380  Fax: 2710 230 383 

 
 

              

 

  Τρίπολη,  23/11/2016  

  Αρ. Πρωτ. B 8845 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β7922/28-07-2016 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Για την ανάθεση σε ένα (1) άτομο της Διοικητικής Υποστήριξης του έργου της 

Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της Πράξης με 

τίτλο: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κωδικός αριθμός ΟΠΣ 

5000688) (Κ.Α. 0287), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται 

από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 

«Τρίπολη, 15/09/2016 

Αποτελέσματα της υπ' αριθ. πρωτ. Β7922/28.7.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

 

Για την ανάθεση σε ένα (1) άτομο της διαχείρισης του έργου της Πρακτικής Ασκησης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: Πρακτική Ασκηση 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κωδικός αριθμός ΟΠΣ 5000688) (Κ.Α. 0287), του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

 

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες υποψηφιότητες (κατά αλφαβητική σειρά): 
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Μετά από εξέταση των φακέλων η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΟΟΒ469Β7Δ-ΙΧΧ) 

διαπιστώνει ότι όλοι οι φάκελοι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Μετά από εξέταση των 

φακέλων υποβολής υποψηφιότητας η τριμελής επιτροπή αποφαίνεται τα κάτωθι: 

1. Αγγελοπούλου Αγγελική πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει 

της προκήρυξης. 

2. Βασιλειάδης Νικόλαος πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει 

της προκήρυξης. 

3. Γεωργακοπούλου Δήμητρα πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 

βάσει της προκήρυξης. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

1 Αγγελοπούλου Αγγελική Β8171/1.9.2016 

2 Βασιλειάδης Νικόλαος Β7995/3.8.2016 

3 Γεωργακοπούλου Δήμητρα Β 8037/23.8.2016 

4 Γεωργιουδάκη Ευθυμία Β8215/7.9.2016 

5 Γκατζιώλης Κλεάνθης Β8059/25.8.2016 

6 Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα Β8185/5.9.2016 

7 Θεοδώρου Τριανταφυλλιά Β8188/5.9.2016 

8 Κάβουρα Θεοδώρα Β8039/23.8.2016 

9 Καρπούζου Κυριακούλα Β8010/5.8.2016 

10 Κατσαρού Σοφία Β8175/1.9.2016 

11 Κεραμιδά Γεωργία Β8176/1.9.2016 

12 Κωτσιόπουλος Χάρης Β8165/1.9.2016 

13 Μάντζαρη Βασιλική Β7986/2.8.2016 

14 Ουδενιώτης Νεκτάριος Β7991/2.8.2016 

15 
Παπούλια Βασιλική Β8187/5.9.2016 

16 Πατσαρίνου Άννα Β8014/23.8.2016 

17 Ρεντίφης Γεράσιμος Β8141/30.8.2016 

18 Σχοινά Σοφία    Β8189/5.9.2016 

19 Τσιλιμίγκρα Άννα Β8186/5.9.2016 

 

   Β8186/5.9.2016 

20 Τσίντζου Ανδρομάχη    Β8184/5.9.2016 

21 Τσιροπούλου Μαρία-Σταματίνα    Β8011/22.8.2016 
 

ΑΔΑ: ΩΚΘΨ469Β7Δ-ΤΔΥ



 3 

4. Γεωργιουδάκη Ευθυμία δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 

βάσει της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, 

οικονομικής παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα 

του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

5. Γκατζιώλης Κλεάνθης δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 

βάσει της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, 

οικονομικής παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα 

του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

6. Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 

βάσει της προκήρυξης. 

7. Θεοδώρου Τριανταφυλλιά δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 

βάσει της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, 

οικονομικής παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα 

του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

8. Κάβουρα Θεοδώρα δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει 

της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής 

παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα του ΕΠ 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

9. Καρπούζου Κυριακούλα δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 

βάσει της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, 

οικονομικής παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα 

του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

10. Κατσαρού Σοφία δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει 

της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής 

παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα του ΕΠ 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). . 

11. Κεραμιδά Γεωργία δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει 

της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής 

παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα του ΕΠ 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

12. Κωτσιόπουλος Χάρης δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 

βάσει της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, 

οικονομικής παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα 

του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

13. Μάντζαρη Βασιλική πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει της 

προκήρυξης. 
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14. Ουδενιώτης Νεκτάριος δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων 

βάσει της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, 

οικονομικής παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα 

του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

15. Παπούλια Βασιλική δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει 

της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής 

παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα του ΕΠ 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) 

16.      Πατσαρίνου Άννα δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει 

της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής 

παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα του ΕΠ 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

17.     Ρεντίφης Γεράσιμος δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει 

της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής 

παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα του ΕΠ 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

18.      Σχοινά Σοφία δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει της 

προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής 

παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα του ΕΠ 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

19.       Τσιλιμίγκρα Άννα πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει της 

προκήρυξης. 

20.      Τσίντζου Ανδρομάχη πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει της 

προκήρυξης. 

21.    Τσιροπούλου Μαρία-Σταματίνα δεν πληροί το σύνολο των απαιτούμενων 

προσόντων βάσει της προκήρυξης, διότι δεν διαθέτει διετή εμπειρία διαχείρισης, 

διοικητικής, οικονομικής παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένης 

εμπειρίας σε έργα του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση). 

Συνεπώς, η βαθμολογία που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που πληρούν τα 

απαιτούμενα προσόντα, συμφώνως με την προκήρυξη και την εξέταση του φακέλου 

υποβολής, από την τριμελή επιτροπή παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα κατά 

αλφαβητική σειρά ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΚΘΨ469Β7Δ-ΤΔΥ



 5 

 

 

Σε σχέση με τη βαθμολογία του ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής: 

Οι βαθμολογίες ακολούθησαν τη μοριοδότηση όπως προκύπτει από την προκήρυξη. Σε 

περιπτώσεις που δεν υπήρχε αναγραφή βαθμολογίας στον τίτλο πτυχίου δόθηκε η 

ελάχιστη [(5/10)*15%=7,5] βαθμολογία (Αγγελοπούλου Αγγελική). 

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι ακόλουθοι μεταπτυχιακοί τίτλοι δεν εμπίπτουν σε 

συναφές αντικείμενο (Διοίκηση ή Οικονομικές Επιστήμες ή Πολιτικές Επιστήμες, ή 

Θετικές Επιστήμες ή Νομικών επιστημών) και ως εκ τούτου δεν βαθμολογούνται: 

Μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας (Βασιλειάδης Νικόλαος), Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό για 

συναφές 

αντικείμενο 

(Διοίκηση ή 

Οικονομικές 

Επιστήμες ή 

Πολιτικές 

Επιστήμες, ή 

Θετικές Επιστήμες 

ή Νομικών 

επιστημών) 

Γνώση 

Αγγλικών 

Γνώση 

χρήσης 

Η/Υ 

Εμπειρία 

διαχείρισης σε 

έργα εθνικά 

ή/και 

Ευρωπαϊκά 

Ενδιάμεση 

Βαθμολογία 

Συντελεστές 15% 15% 15% 15% 20%  

1 
Αγγελοπούλου 

Αγγελική 
7,5 7,5 15 15 20 65,00 

2 Βασιλειάδης Νικόλαος 9,615 

Δε διαθέτει 

μεταπτυχιακό σε 

συναφές 

αντικείμενο 

9 15 20 53,62 

3 
Γεωργακοπούλου 

Δήμητρα 
9,96 0 9 15 20 53,96 

4 
Θεοδωρακοπούλου 

Θωμαΐτσα 
11,07 

Δε διαθέτει 

μεταπτυχιακό σε 

συναφές 

αντικείμενο 

15 15 6 47,07 

 

5 Μάντζαρη Βασιλική 12,21 

Δε διαθέτει 

μεταπτυχιακό σε 

συναφές 

αντικείμενο 

9 15 20 56,21 

6 Τσιλιμίγκρα Άννα 10,845 

Δε διαθέτει 

μεταπτυχιακό σε 

συναφές 

αντικείμενο 

15 15 13 53,85 

7 Τσίντζου Ανδρομάχη 9,3 11,4 9 15 20 64,70 

 

ΑΔΑ: ΩΚΘΨ469Β7Δ-ΤΔΥ



 6 

(Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα), Μηχανικού Περιβάλλοντος (Μάντζαρη Βασιλική) 

καθώς οι Επιστήμες Μηχανικού αποτελούν διαφορετικό αντικείμενο των Θετικών 

Επιστημών (σχετικά: https://el.wikipedia.org/wiki//Θετικές_επιστήμες). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συμφώνως με την προκήρυξη κάλεσε τους παραπάνω 

υποψηφίους σε συνέντευξη την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, στη Σχολή Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών, στην Κόρινθο, από τις 16.30 ανά 20’. Η συνέντευξη κάλυψε 

κυρίως θέματα γνώσεων διαχείρισης έργων με ερωτήσεις σχετικές με τις διαδικασίες 

διαχειριστικής παρακολούθησης. 

Στη διαδικασία της συνέντευξης, στους κληθέντες υποψηφίους υποβλήθηκαν ερωτήσεις 

σχετικές με τις διαδικασίες διαχείρισης των έργων ΕΣΠΑ γενικά και της Πρακτικής 

Άσκησης ειδικότερα, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο είναι γνώστες 

των διαδικασιών και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα 

συντονισμού και ελέγχου της διαδικασίας εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών όπως απαιτείται από την προκήρυξη. Επίσης, οι υποψήφιοι ρωτήθηκαν για τη 

δυνατότητα καθημερινής παρουσίας στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην 

Τρίπολη. 

Ειδικότερα στους κληθέντες υποψηφίους υποβλήθησαν ερώτησης σχετικά με τα 

ακόλουθα: 

- Σύνταξη και έγκριση συμβάσεων -Έλεγχος συμβάσεων και εντολών πληρωμής 

- Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης ανά Τμήμα 

- Διαδικασία επίλυσης συνηθισμένων διαχειριστικών προβλημάτων 

- Θέματα επικοινωνίας και συντονισμού με τη Διαχειριστική Αρχή 

- Διαδικασίες ένταξης και τροποποίησης 

- Θέματα προβολής του Έργου και διάχυσης πληροφορίας 

Όλοι οι υποψήφιοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κατανόηση για τη σημασία της 

Πρακτικής Άσκησης στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

Ειδικότερα: 

• Η κυρία Τσιλιμίγκρα, απάντησε μερικώς ορθά τόσο σε θέματα διαχείρισης 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ όσο και σε θέματα σχετικά με Πρακτική Άσκηση φοιτητών. 

• Η κυρία Γεωργακοπούλου, δεν φάνηκε να διαθέτει ικανοποιητική γνώση 

διαδικασιών διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ και διαχείρισης Πρακτικής Άσκησης 

φοιτητών. 

• Η κυρία Μάντζαρη επέδειξε άριστη γνώση των διαδικασιών διαχείρισης 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δεν επέδειξε όμως αντίστοιχες γνώσεις σε θέματα σχετικά με 

Πρακτική Άσκηση φοιτητών. 

• Η κυρία Αγγελοπούλου επέδειξε άριστη γνώση των διαδικασιών διαχείρισης 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των θεμάτων που σχετίζονται με Πρακτική Άσκηση 

φοιτητών. 
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• Η κυρία Τσίντζου επέδειξε άριστη γνώση των διαδικασιών διαχείρισης 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ, επέδειξε ικανοποιητικές όχι όμως άριστες γνώσεις σε θέματα 

σχετικά με Πρακτική Άσκηση φοιτητών. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις αλλά και τη βαθμολογία 

του αρχικού πίνακα, η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. 

πρωτ. Β7922/28.7.2016), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς 

και την βαθμολογία που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, η τριμελής επιτροπή εισηγείται την 

ανάθεση του έργου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην 

πόλη της Τρίπολης έως τη λήξη του έργου ή της παράτασής του να γίνει στην κα 

Αγγελοπούλου Αγγελική (συνολική βαθμολογία 85).» 

 

Στη συνέχεια, παρατίθεται το υπ΄ αριθμ. Β8800/16.11.2016 Πρακτικό Αξιολόγησης, 

σύμφωνα με το οποίο δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις και επαρκής τεκμηρίωση 

σχετικά με την αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, βάσει της 

συνάφειας με το αντικείμενο της θέσης στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Β7922/28.07.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε συνέχεια της υπ’ 

αριθμ. 3/08.11.2016 Απόφασης της 90ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών (ΑΔΑ: 6ΤΨΧ469Β7Δ-ΤΛΩ). 

 

 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
  Μερική 

Βαθμολογία 

Βαθμολογία 

Συνέντευξης 

Συνολική 

Βαθμολογία 

Συντελεστές 
80% 20% 100% 

1 
Αγγελοπούλου 

Αγγελική 65,00 20 85,00 

2 
Τσίντζου 

Ανδρομάχη 64,70 18 82,70 

3 Μάντζαρη Βασιλική 56,21 17 73,21 

4 Τσιλιμίγκρα Άννα 53,85 14 67,85 

5 
Γ εωργακοπούλου 
Δήμητρα 53,96 12 65,96 
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       ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 

 
«Τρίπολη, 16/11/2016 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

της υπ’ αριθ. πρωτ. Β7922/28.7.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Αξιότιμη Πρόεδρε και Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, 

 

Θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι: 

 

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. Β 8295/19.9.2016 πρακτικού αξιολόγησής μας και της απόφασης 
της 90ης 'Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(θέμα 3°, ΑΔΑ: 6ΤΨΧ469Β7Δ-ΤΛΩ) που πραγματοποιήθηκε στις 8.11.2016 σύμφωνα με την 
οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης όπως ορίστηκε με την απόφαση με ΑΔΑ: 
ΨΟΟΒ469Β7Δ-ΙΧΧ της Επιτροπής Ερευνών, προχώρησε σε επανεξέταση των τίτλων 
μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων. 

 

Καταρχήν, σύμφωνα με την προκήρυξη στα επιπρόσθετα προσόντα των υποψηφίων 
αναφέρονται μεταξύ άλλων: 

Πτυχίο σχετικό με Διοίκηση ή Οικονομικές Επιστήμες ή Πολιτικές Επιστήμες, ή Θετικές 

Επιστήμες ή Νομικών επιστημών 

και 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές αντικείμενο. 

Στη συνέχεια της προκήρυξης, στον πίνακα βαθμολογίας το πτυχίο βαθμολογείται ως προς 
το βαθμό, χωρίς λοιπά κριτήρια, ο Μεταπτυχιακός Τίτλος βαθμολογείται αναλογικά με το 
βαθμό, για συναφές όμως αντικείμενο. Βάσει αυτών συνάγεται ότι ο Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Σπουδών βαθμολογείται μόνο όταν είναι σχετικός με κάποιο από τα αντικείμενα που 
αναφέρονται στην αρχική λίστα των επιθυμητών προσόντων. Καθώς η προκήρυξη 
περιγράφει γενικές περιοχές και όχι ακριβείς τίτλους πτυχίων, η Επιτροπή βασίστηκε στη 
κατηγοριοποίηση των Επιστημών από τον ΟΟΣΑ (διαθέσιμη στη διεύθυνση 
http://www.oecd.org/sti/inno/38235147.pdf). Στην κατηγοριοποίηση αναφέρονται οι 
ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες: 

 

1. Natural Sciences 

1.1 Mathematics 

1.2 Computer and information sciences 
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1.3 Physical sciences 

1.4 Chemical sciences 

1.5 Earth and related environmental sciences 

1.6 Biological sciences 

1.7 Other natural sciences 

2. Engineering and Technology 

2.1 Civil engineering 

2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering 

2.3 Mechanical engineering 

2.4 Chemical engineering 

2.5 Materials engineering 

2.6 Medical engineering 

2.7 Environmental engineering 

2.8 Environmental biotechnology 

2.9 Industrial Biotechnology 

2.10 Nano-technology 

2 .11 Other engineering and technologies 

3. Medical and Elealth Sciences 

3.1 Basic medicine 

3.2 Clinical medicine 

3.3 Health sciences 

3.4 Health biotechnology 

3.5 Other medical sciences 

4. Agricultural Sciences 

4.1 Agriculture, forestry, and fisheries 

4.2 Animal and dairy science 

4.3 Veterinary science 

4.4 Agricultural biotechnology 

4.5 Other agricultural sciences 

5. Social Sciences 

5.1 Psychology 

5.2 Economics and business 

5.3 Educational sciences 

5.4 Sociology 
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5.5 Law 

5.6 Political Science 

5.7     Social and economic geography 

5.8     Media and communications  

5.7    Other social sciences 

6.       Humanities 

6.1     History and archaeology 

6.2    Languages and literature 

6.3    Philosophy, ethics and religion 

6.4    Art (arts, history of arts, performing arts, music) 

6.5   Other humanities 

όπου η κατηγορία 1 αντιστοιχεί στις θετικές/φυσικές επιστήμες, η κατηγορία 2 στις 
επιστήμες μηχανικού ή εφαρμοσμένες επιστήμες, η κατηγορία 3 στις Ιατρικές και Επιστήμες 
Υγείας, η κατηγορία 4 στις Γεωπονικές, η κατηγορία 5 στις Κοινωνικές Επιστήμες και η 
κατηγορία 6 στις Ανθρωπιστικές. 

Βάσει της προκήρυξης ως συναφή κρίνονται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που ανήκουν 
στην κατηγορία 1, καθώς και στις υποκατηγορίες 5.2, 5.5 και 5.6 της κατηγορίας 5. 

Κατόπιν των ανωτέρω, για τους υποψηφίους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Αγγελοπούλου Αγγελική: διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο "Postgraduate diploma in Law", ο 
οποίος κρίνεται συναφής δεδομένου ότι εμπίπτει στην κατηγορία 5.5 

- Βασιλειάδης Νικόλαος: δεν έχει καταθέσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

- Γεωργακοπούλου Δήμητρα: δεν' έχει καταθέσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

- Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα: διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο "Postgraduate diploma in 
Cognitive Neurolinguistics", ο οποίος κρίνεται ως μη συναφής δεδομένου ότι εμπίπτει στην 
κατηγορία 5.1. 

- Μάντζαρη Βασιλική: διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υδατικών Πόρων από το ΕΜΠ, (κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική 
Διαχείριση Υδατικών Πόρων). Το ΜΔΕ είναι διατμηματικό με τη διοικητική υποστήριξη της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και τη συνεργασία των Σχολών Αγρονόμων - Τοπογράφων 
Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ. Ο τίτλος μπορεί να ενταχθεί ως διατμηματικός στις 
κατηγορίες 2.1, 2.4 και 2.7, συνακόλουθα κρίνεται ως μη συναφής. 
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- Τσιλιμίγκρα Άννα: διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών φιλοσοφίας, ο οποίος εμπίπτει 
στην κατηγορία 6.3 και συνακόλουθα κρίνεται ως μη συναφής. 

 

- Τσίντζου Ανδρομάχη: διαθέτειμεταπτυχιακόδίπλωμασπουδών σε προηγμένα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο 
εμπίπτει στην κατηγορία 1.2 και κρίνεται ως συναφές. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω, ως σχετικοί θεωρούνται οι τίτλοι των κ.κ. Αγγελοπούλου 
Αγγελικής και Τσίντζου Ανδρομάχης και ως μη σχετικοί θεωρούνται οι τίτλοι των κκ. 
Θεοδωρακοπούλου Θωμαίτσας, Μάντζαρη Βασιλικής και Τσιλιμίγκρα Αννας. Βάσει αυτών η 
κατάταξη παραμένει ως έχει στο πρακτικό αξιολόγησης το οποίο έχει ήδη κατατεθεί.» 

 

Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη:  

 τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 

Β7922/28.7.2016 - ΑΔΑ: 7ΒΦΝ469Β7Δ-ΑΟΛ) ως προς τα απαιτούμενα και 

επιπρόσθετα προσόντα,  

 το υπ’ αριθμ. Β8295/19.09.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 το υπ’ αριθμ. Β8800/16.11.2016 συμπληρωματικό Πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης 

 την υπ΄αριθμ. 7/21.11.2016 Απόφαση της 39ης Τακτικής Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών 

 τη βαθμολογία που έλαβε ο κάθε υποψήφιος 

η ανάθεση του έργου «Διοικητική Υποστήριξη του έργου της Πρακτικής Άσκησης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: Πρακτική 

Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κωδικός αριθμός ΟΠΣ 5000688) (Κ.Α. 

0287), ανατίθεται στην κα Αγγελοπούλου Αγγελική. 

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 24/11/2016 έως 30/11/2016. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αναπληρώτρια Πρύτανη 

για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
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