
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 9/02.07.2019 
         Της 86ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 02-07-2019 

 
Την 2α Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 86η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7604/28.06.2019 

Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

 

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος. 

2. Αγγελίδης Τιμόθεος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Βελιώτη - Γεωργοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

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

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος. 

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

Πολιτικής, τακτικό μέλος. 

3. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής,  

τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) – Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου κ. Παρασκευή Παπαηλίου.  

          

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, Φαξ: 2710 372123  

ΑΔΑ: 67ΟΝ469Β7Δ-9ΧΝ



Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παπαδοπούλου.  

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα 9: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5305/23.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα στην πόλη της Τρίπολης,  στο πλαίσιο του έργου 

«UOP - Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics 

(EN.I.R.I.S.S.T)» (Κ.Α. 0397) και κωδικό ΟΠΣ 5027930. 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα 

μέλη για τα υπ΄ αριθμ. 7359/24.06.2019, 7360/24.06.2019, 7361/24.06.2019  Πρακτικά Αξιολόγησης της υπ΄ 

αριθμ. 5305/23.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα 

στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου «UOP - Intelligent Research Infrastructure for Shipping, 

Supply chain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T)» (Κ.Α. 0397) και κωδικό ΟΠΣ 5027930. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση των υπ΄ αριθμ. 7359/24.06.2019, 7360/24.06.2019, 7361/24.06.2019 Πρακτικών 

Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5305/23.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τρία (3) άτομα 

στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «UOP - Intelligent Research Infrastructure for 

Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T)» (Κ.Α. 0397) και κωδικό ΟΠΣ 5027930, όπως 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) την έγκριση σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «UOP - Intelligent Research 

Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T)» (Κ.Α. 0397) και κωδικό ΟΠΣ 

5027930, με τους κάτωθι:  

 κ. Ελευθέριος Ζερβάκης (ΑΦΜ: 118905168), με αντικείμενο «Ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων 

λογισμικού και συλλογή/μοντελοποίηση δεδομένων» (κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-1) με 

ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα 10 μηνών, 

συνολικό κόστος 12.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και με δυνατότητα 

παράτασης έως τη λήξη του έργου. 

 κ. Νικόλαος Κουτσούρης (ΑΦΜ: 162667130), με αντικείμενο «Ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων 

λογισμικού και συλλογή/μοντελοποίηση δεδομένων» (κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-2), με 

ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα 10 μηνών, 

συνολικό κόστος 2.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και με δυνατότητα 

παράτασης έως τη λήξη του έργου.  

 κ. Κονδυλένια Παπαδοπούλου (ΑΦΜ: 144688466), με αντικείμενο «Διοικητική υποστήριξη» 

(κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-3) με ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της σύμβασης και 

για το χρονικό διάστημα 10 μηνών, συνολικό κόστος 1.300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων) και με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.  
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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, 2 Ιουλίου 2019 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

          

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 

Τρίπολη, 20/06/2019 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  

Αξιολόγησης και Επιλογής Υποψηφίου με αντικείμενο «Ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων 

λογισμικού και συλλογή/μοντελοποίηση δεδομένων» (κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-1), το 

οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το έργο «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, 

Supply Chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» (κωδικός αριθμός 0397). 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους : 

1. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

2. Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

3. Νικόλαο Τσελίκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

διενήργησε αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπεβλήθησαν 

μέχρι την 07/06/2019 (ημερομηνία λήξης αποστολής των αιτήσεων), για τη θέση: 

Ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων λογισμικού και συλλογή/μοντελοποίηση δεδομένων 

(κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-1) 

Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου ή υποψήφιος διδάκτορας, σε συναφές με το αντικείμενο του 

έργου πεδίο.  

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, σε συναφές με το αντικείμενο του έργου πεδίο. 

3. Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

 

Επιπρόσθετα προσόντα/κριτήρια επιλογής:  

1. Δημοσιευμένες πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε συναφές με το αντικείμενο της θέσης 

πεδίο.  

2. Εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.  

3. Συνέντευξη. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για την προαναφερθείσα θέση κατατέθηκε μία (1) αίτηση, η οποία ήταν εμπρόθεσμη. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης, αφού εξέτασε την αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, διαπίστωσε ότι: 

Ο κ. Ελευθέριος Ζερβάκης καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα καθώς 

είναι υποψήφιος διδάκτορας με γνωστικό αντικείμενο της διατριβής του «Efficient continuous multi-

query processing over data streams», διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Επιστήμη και 

Τεχνολογία των Υπολογιστών» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με βαθμό δέκα (10), έχει 

αποδεδειγμένα άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς είναι κάτοχος του «Certificate of 

Proficiency in English», έχει έξι (6) δημοσιευμένες πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε συναφές 

με το αντικείμενο της θέσης πεδίο, και εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξέτασε την αίτηση του υποψηφίου, το βιογραφικό του σημείωμα, 

και τις υποβληθείσες βεβαιώσεις κατάρτισε τον πίνακα βαθμολόγησης βάσει των κανόνων της 

πρόσκλησης (υποχρεωτική απαίτηση για τα τυπικά προσόντα και ποσοστιαία βαθμολογία για τα 

πρόσθετα προσόντα) ως ακολούθως: 

Υποψήφιος Κάτοχος 

διδακτορικού ή 

υποψήφιος 

διδάκτορας 

Μετ/κός 

τίτλος 

Άριστη 

γνώση 

Αγγλικών 

Δημοσιευμένες 

πρωτότυπες 

εργασίες 

Εμπειρία σε 

ερευνητικά 

έργα 

Μερικό 

σύνολο 

Ελευθέριος 

Ζερβάκης 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28% 30% 58% 

Κατόπιν, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε τον υποψήφιο Ελευθέριο Ζερβάκη σε προσωπική 

συνέντευξη μέσω προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 14/06/2019.  

Η προσωπική συνέντευξη διεξήχθη την Τρίτη 18/06/2018 και ώρα 14:00, στο εργαστήριο 

Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (πάνω κτίριο, 2ος όροφος) του Τμ. Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών (τέρμα οδού Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου -πρώην Καραϊσκάκη- στην Τρίπολη) 

και διενεργήθηκε από τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, Παρασκευή 

Ραυτοπούλου, και Νικόλαο Τσελίκα. Ο υποψήφιος Ελευθέριος Ζερβάκης ήταν παρών κι η 

συνέντευξη διήρκεσε περί τα 15’. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν τα κίνητρα, το επαγγελματικό 

προφίλ, και οι επικοινωνιακές δεξιότητες του υποψηφίου. Ο υποψήφιος ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης 

με την προοπτική να εργαστεί στην υπό πλήρωση θέση, επέδειξε επαγγελματικότητα και άριστη 

γνώση του αντικειμένου, ενώ οι επικοινωνιακές του δεξιότητες ήταν άριστες. Κατά συνέπεια, ο 

υποψήφιος έλαβε στη συνέντευξη το μέγιστο βαθμό που ορίζεται από την προκήρυξη (100/100). 

Κατόπιν, η επιτροπή κατάρτισε τον τελικό πίνακα βαθμολόγησης, ο οποίος περιλαμβάνει και το 

βαθμό για το κριτήριο της συνέντευξης ως ακολούθως: 

Υποψήφιος Κάτοχος 

διδακτορικού ή 

υποψήφιος 

διδάκτορας 

Μετ/κός 

τίτλος 

Άριστη 

γνώση 

Αγγλικών 

Δημοσιευμένες 

πρωτότυπες 

εργασίες 

Εμπειρία σε 

ερευνητικά 

έργα 

Συνέντευξη Σύνολο 

Ελευθέριος 

Ζερβάκης 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28% 30% 30% 88% 
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Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης και βαθμολόγησης για την πλήρωση της προαναφερθείσας 

θέσης, προτείνεται ο κ. Ελευθέριος Ζερβάκης διότι καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα και 

επιπρόσθετα προσόντα της σχετικής πρόσκλησης.  

Η Επιτροπή αξιολόγησης συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπέβαλε στον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Χρήστος Τρυφωνόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

  

Παρασκευή Ραυτοπούλου 

ΕΔΙΠ, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

  

Νικόλαος Τσελίκας 

Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Τρίπολη, 20/06/2019 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  

Αξιολόγησης και Επιλογής Υποψηφίου με αντικείμενο «Ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων 

λογισμικού και συλλογή/μοντελοποίηση δεδομένων» (κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-2), το 

οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το έργο «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, 

Supply Chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» (κωδικός αριθμός 0397). 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους : 

1. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

2. Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

3. Νικόλαο Τσελίκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

διενήργησε αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπεβλήθησαν 

μέχρι την 07/06/2019 (ημερομηνία λήξης αποστολής των αιτήσεων), για τη θέση: 

Ανάλυση απαιτήσεων συστημάτων λογισμικού και συλλογή/μοντελοποίηση δεδομένων 

(κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-2) 

Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών 

& Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή 

Πληροφορικής (Ε.Α.Π) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε) ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

2. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης για το χρονικό διάστημα 

της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους). 

3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον πολύ καλή.  

Επιπρόσθετα προσόντα/κριτήρια επιλογής:  

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στους κλάδους Πληροφορικής.  

2. Μαθήματα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σχετικά με το αντικείμενο του έργου.  

3. Συνέντευξη. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για την προαναφερθείσα θέση κατατέθηκε μία (1) αίτηση, η οποία ήταν εμπρόθεσμη. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης, αφού εξέτασε την αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, διαπίστωσε ότι: 

Ο κ. Νικόλαος Κουτσούρης καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσόντα καθώς είναι κάτοχος 

πτυχίου από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 

βαθμό 8.9, έχει αναβολή στράτευσης για το χρονικό διάστημα της σύμβασης, και πολύ καλή γνώση 

της Αγγλικής γλώσσας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξέτασε την αίτηση του υποψηφίου, το βιογραφικό του σημείωμα, 

και τις υποβληθείσες βεβαιώσεις κατάρτισε τον πίνακα βαθμολόγησης βάσει των κανόνων της 

πρόσκλησης (υποχρεωτική απαίτηση για τα τυπικά προσόντα, με αναλογικό υπολογισμό, και 

ποσοστιαία βαθμολογία για τα πρόσθετα προσόντα) ως ακολούθως: 

Υποψήφιος Πτυχίο Αναβολή 

στράτευσης 

Γνώση 

Αγγλικών 

Μετ/κος 

τίτλος 

σπουδών 

Σχετικά 

μαθήματα 

Μερικό 

σύνολο 

Νικόλαο Κουτσούρη ΝΑΙ (26.7%) ΝΑΙ ΝΑΙ  
(5%) 

 

0% 

 

20% 

 

51.7% 

Κατόπιν, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε τον υποψήφιο Νικόλαο Κουτσούρη σε προσωπική 

συνέντευξη μέσω προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 14/06/2019.  

Η προσωπική συνέντευξη διεξήχθη την Τρίτη 18/06/2018 και ώρα 14:30, στο εργαστήριο 

Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (πάνω κτίριο, 2ος όροφος) του Τμ. Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών (τέρμα οδού Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου -πρώην Καραϊσκάκη- στην Τρίπολη) 

και διενεργήθηκε από τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, Παρασκευή 

Ραυτοπούλου, και Νικόλαο Τσελίκα. Ο υποψήφιος Νικόλαος Κουτσούρη ήταν παρών κι η 

συνέντευξη διήρκεσε περί τα 15’. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν τα κίνητρα, το επαγγελματικό 

προφίλ, και οι επικοινωνιακές δεξιότητες του υποψηφίου. Ο υποψήφιος ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης 

με την προοπτική να εργαστεί στην υπό πλήρωση θέση, επέδειξε επαγγελματικότητα και άριστη 

γνώση του αντικειμένου, ενώ οι επικοινωνιακές του δεξιότητες ήταν άριστες. Κατά συνέπεια, ο 

υποψήφιος έλαβε στη συνέντευξη το μέγιστο βαθμό που ορίζεται από την προκήρυξη (100/100). 

Κατόπιν, η επιτροπή κατάρτισε τον τελικό πίνακα βαθμολόγησης, ο οποίος περιλαμβάνει και το 

βαθμό για το κριτήριο της συνέντευξης ως ακολούθως: 

Υποψήφιος Πτυχίο Αναβολή 

στράτευσης 

Γνώση 

Αγγλικών 

Μετ/κος 

τίτλος 

σπουδών 

Σχετικά 

μαθήματα 

Συνέντευξη Σύνολο 

Νικόλαο Κουτσούρη ΝΑΙ (26.7%) ΝΑΙ ΝΑΙ  
(5%) 

 

0% 

 

20% 

 

30% 

 

81.7% 

Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης και βαθμολόγησης για την πλήρωση της προαναφερθείσας θέση 

προτείνεται ο κ. Νικόλαος Κουτσούρης διότι καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα της 

σχετικής πρόσκλησης.  

ΑΔΑ: 67ΟΝ469Β7Δ-9ΧΝ



 
 

Η Επιτροπή αξιολόγησης συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπέβαλε στον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Χρήστος Τρυφωνόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

  

Παρασκευή Ραυτοπούλου 

ΕΔΙΠ, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

  

Νικόλαος Τσελίκας 

Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Τρίπολη, 20/06/2019 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Αξιολόγησης και Επιλογής Υποψηφίου με αντικείμενο «Διοικητική υποστήριξη» (κωδικός 

θέσης: ENIRISST 397/19-3), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το έργο «Intelligent Research 

Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» (κωδικός 

αριθμός 0397). 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους : 

1. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

2. Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

3. Νικόλαο Τσελίκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

διενήργησε αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπεβλήθησαν 

μέχρι την 07/06/2019 (ημερομηνία λήξης αποστολής των αιτήσεων), για τη θέση: 

Διοικητική υποστήριξη (κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-3) 

Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Κάτοχος Πτυχίου AEI στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

2. Πιστοποιημένη  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο πεδίο του 

σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, η οποία θα πιστοποιείται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και 

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 

στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης 

εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομισθείσες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα.  

3. Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα/κριτήρια επιλογής:  

1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης.  

2. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία να περιλαμβάνει Βασικές έννοιες 

Πληροφορικής, Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, 

Υπολογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις, Υπηρεσίες διαδικτύου.  
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3. Πιστοποιημένη ειδική εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και λογιστική 

υποστήριξη εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος  τουλάχιστον Λογιστή-Φοροτεχνικού Β΄ τάξης από Ο.Ε.Ε. 

5. Συστατικές επιστολές. 

6. Συνέντευξη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για την προαναφερθείσα θέση κατατέθηκε μία (1) αίτηση, η οποία ήταν εμπρόθεσμη. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης, αφού εξέτασε την αίτηση και τα δικαιολογητικά της υποψηφίας, διαπίστωσε ότι: 

Η κα. Κονδυλένια Παπαδοπούλου καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσόντα καθώς είναι 

κάτοχος πτυχίου από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(ΑΣΟΕΕ), έχει πιστοποιημένη  επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των τριών ετών στα ζητούμενα 

από την πρόσκληση πεδία, κι έχει αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς είναι 

κάτοχος του “Certificate of Proficiency in English”. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξέτασε την αίτηση της υποψηφίας, το βιογραφικό της σημείωμα, 

και τις υποβληθείσες βεβαιώσεις κατάρτισε τον πίνακα βαθμολόγησης βάσει των κανόνων της 

πρόσκλησης (υποχρεωτική απαίτηση για τα τυπικά προσόντα και ποσοστιαία βαθμολογία για τα 

πρόσθετα προσόντα) ως ακολούθως: 

Υποψήφια Πτυχίο Επαγγ/τική 

εμπειρία (>3 

ετών) 

Άριστη 

γνώση 

Αγγλικών 

Μετ/κος 

τίτλος 

σπουδών 

Χρήση 

Η/Υ 

Ειδική 

εμπειρία 

Άδεια 

άσκησης 

επαγγ/τος 

Συστ/κές 

επιστολές 

Μερικό 

σύνολο 

Κονδυλένια 

Παπαδοπούλου 
ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ 0% 15% 12% 15% 5% 47% 

Κατόπιν, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε την υποψήφια Κονδυλένια Παπαδοπούλου σε προσωπική 

συνέντευξη μέσω προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 14/06/2019.  

Η προσωπική συνέντευξη διεξήχθη την Τρίτη 18/06/2018 και ώρα 15:00, στο εργαστήριο 

Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων Δεδομένων (πάνω κτίριο, 2ος όροφος) του Τμ. Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών (τέρμα οδού Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου -πρώην Καραϊσκάκη- στην Τρίπολη) 

και διενεργήθηκε από τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, Παρασκευή 

Ραυτοπούλου, και Νικόλαο Τσελίκα. Η υποψήφια Κονδυλένια Παπαδοπούλου ήταν παρούσα κι η 

συνέντευξη διήρκεσε περί τα 15’.  

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν τα κίνητρα, το επαγγελματικό 

προφίλ, και οι επικοινωνιακές δεξιότητες της υποψήφιας. Η υποψήφια ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης 

με την προοπτική να εργαστεί στην υπό πλήρωση θέση, επέδειξε επαγγελματικότητα και άριστη 

γνώση του αντικειμένου, ενώ οι επικοινωνιακές της δεξιότητες ήταν άριστες. Κατά συνέπεια, η 

υποψήφια έλαβε στη συνέντευξη το μέγιστο βαθμό που ορίζεται από την προκήρυξη (100/100). 

Κατόπιν, η επιτροπή κατάρτισε τον τελικό πίνακα βαθμολόγησης, ο οποίος περιλαμβάνει και το 

βαθμό για το κριτήριο της συνέντευξης ως ακολούθως: 
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Υποψήφια Πτυχίο Επαγγ/τική 

εμπειρία 

Άριστη 

γνώση 

Αγγλικών 

Μετ/κος 

τίτλος 

σπουδών 

Χρήση 

Η/Υ 

Ειδική 

εμπειρία 

Άδεια 

άσκησης 

επαγγ/τος 

Συστ/κές 

επιστολές 

Συνέν

τευξη 

Σύνολο 

Κονδυλένια 

Παπαδοπούλου 
ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ 0% 15% 12% 15% 5% 20% 67% 

Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης και βαθμολόγησης για την πλήρωση της προαναφερθείσας θέση 

προτείνεται η κα. Κονδυλένια Παπαδοπούλου διότι καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα της 

σχετικής πρόσκλησης.  

Η Επιτροπή αξιολόγησης συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπέβαλε στον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Χρήστος Τρυφωνόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

  

Παρασκευή Ραυτοπούλου 

ΕΔΙΠ, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

  

 

Νικόλαος Τσελίκας 

Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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