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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  

 

                          Τρίπολη,  08/11/2018  

  Αρ. Πρωτ. B20518 
 
 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β18965/26.09.2018 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

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

«Τεχνολογίες ιστού και ανάπτυξη συστημάτων», προκειμένου για την κάλυψη των 

αναγκών του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 

Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Α. Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμόν 13/18.09.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 66ης 

Τακτικής Συνεδρίασης (ΑΔΑ: Ω5ΣΞ469Β7Δ-46Ω.pdf), ορίστηκε η Επιτροπή και επιφορτί-

στηκε με το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραλαμβάνονταν στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη 

της Τρίπολης με αντικείμενο «Τεχνολογίες ιστού και ανάπτυξη συστημάτων», προκειμένου για 

την κάλυψη των αναγκών του έργου TripMentor (ΑΔΑ: ΩΠΚΡ469Β7Δ-5ΑΡ). 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ήταν 

η Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας η επιτροπή παρέλαβε από τη 

γραμματεία του ΕΛΚΕ τις ακόλουθες αιτήσεις: 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποψήφιος 

Β19308/05.10.2018 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Β. Αξιολόγηση 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα Β19308/05.10.2018 που υπέβαλε ο κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 

• Βιογραφικό σημείωμα 
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• Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

• Διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών 

από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

• Αντίγραφο διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 

από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

• Certificate of Proficiency in English από το University of Michigan 

• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

• Αντίγραφα δημοσιεύσεων με τις βιβλιογραφικές τους αναφορές 

 

Ο τίτλος του διδακτορικής διατριβής του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ είναι “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, Ε-

ΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟ-

ΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ”, και κατά συνέπεια είναι συναφής με το πεδίο της υπό πλήρωση θέσης. 

Ο κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, όπως προκύπτει 

από το υποβληθέν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 

Ο κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ υπέβαλε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΑΕΙ της ημε-

δαπής, τεκμηριώνοντας έτσι άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Κατά συνέπεια η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέχει τα απαιτούμενα 

προσόντα για την υπό πλήρωση θέση. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ με βάση τα επιθυμητά 

προσόντα ως ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμολο-

γία 

Παρατηρήσεις 

Γνώση αγγλικής 

γλώσσας 

100 Certificate of Proficiency in English από το University of Michigan 

Δημοσιευμένες πρω-

τότυπες επιστημονι-

κές εργασίες σε συ-

ναφές με το αντικεί-

μενο της θέσης πεδίο 

100 Περισσότερες από 4 εργασίες σε περιοδικά με κριτές 

Εργασιακή εμπειρία 

σε χρηματοδοτού-

μενα ερευνητικά 

έργα 

100 Περισσότερα από 5 ερευνητικά έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδό-

τηση 
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Συνέντευξη 100 Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 349/10 έγγραφό της η Επιτροπή 

κάλεσε τον κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ σε συνέντευξη και ο κ. ΠΟΥΛΟ-

ΠΟΥΛΟΣ προσήλθε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στις 

11:00 στους χώρους του εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας 

στη θέση Σέχι στην Τρίπολη. Από τη διαδικασία της συνέντευξης 

η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ έχει άριστη 

κατανόηση του αντικειμένου, κατέχει την απαιτούμενη τεχνική κα-

τάρτιση για την υλοποίηση του έργου, είναι ιδιαίτερα πρόθυμος και 

συνεργάσιμος και γενικά δίνει εικόνα που δεν δημιουργεί καμία ε-

πιφύλαξη σχετικά με την προοπτική της συνεργασίας μαζί του. 

Συνολική βαθμολο-

γία 

100 20% x Αγγλικά + 20% x δημοσιεύσεις + 30% x εμπειρία + 30% x 

συνέντευξη 

 

Γ. Εισήγηση 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται: Την ανάθεση της θέσης με αντικείμενο «Τε-

χνολογίες ιστού και ανάπτυξη συστημάτων», προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του έργου 

TripMentor στον ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ καθώς πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και 

συμπληρώνει τη μέγιστη βαθμολογία. 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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