
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 14/02.07.2019 
         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: ΩΣ43469Β7Δ-ΖΤ2



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 14: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5725/31.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο άτομα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

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

μέλη για το υπ΄ αριθμ. 7594/28.06.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5725/31.05.2019 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο άτομα, στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 

Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

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

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 7594/28.06.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5725/31.05.2019 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα, στο πλαίσιο του έργου 

με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 

Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 

2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος και  

β) την έγκριση σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), με τους κάτωθι:  

 κ. Νικόλαο Τσελίκα (ΑΦΜ: 106728132), με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών» 

(κωδικός θέσης: TripMentor 349/2019-04/1), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 30/12/2019 και αμοιβή 6.364,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Σε περίπτωση 

υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα 

συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

 κ. Νικόλαο Κολοκοτρώνη (ΑΦΜ: 047804171), με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία 

πληροφοριών» (κωδικός θέσης: TripMentor 349/2019-04/2), για το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 30/12/2019 και αμοιβή 6.364,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και  λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Σε περίπτωση 

υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα 

συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 
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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 

 

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 

Α.Π.: 349-28 
 

Εισήγηση της επιτροπής για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5725 (ΑΔΑ: 6ΨΑΞ469Β7Δ-Ψ67), για την 
ανάθεση έργου σε δύο άτομα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «TripMentor: 
Διαδραστικός τουριστικός οδηγός» (κωδικός αριθμός 0349), που εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ/2821 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

Α. Ιστορικό 

Με την υπ’ αριθμόν 17/30.10.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 70ης Συνεδρίασης (ΑΔΑ: 
Ω5ΣΞ469Β7Δ-46Ω) ορίστηκε η παρούσα Επιτροπή και επιφορτίστηκε με το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα 
παραλαμβάνονταν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ». Με την υπ’ αριθ. 6/09.04.2019 απόφαση της 81ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΠΦ3469Β7Δ-ΛΑΛ.pdf), στις 09-04-2019 αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» 
(Κ.Α. 0349), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, ως εξής: 

 Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών» (κωδικός 
θέσης: TripMentor 349/2019-04/1), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη 
του έργου στις 30/12/2019. 

 Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών» (κωδικός 
θέσης: TripMentor 349/2019-04/2), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη 
του έργου στις 30/12/2019. 

Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: 6ΨΑΞ469Β7Δ-Ψ67) και ως καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίστηκε η Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 
14:00. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας η επιτροπή παρέλαβε από τη γραμματεία του ΕΛΚΕ τις ακόλουθες αιτήσεις: 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποψήφιος 

6563/11.06.2019 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6951/18.06.2019 ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Η αίτηση του κ. Κολοκοτρώνη Νικολάου φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου 17/6/2019 συνεπώς είναι εμπρόθεσμη, 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 

 

Β. Αξιολόγηση 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα 6563/11.06.2019 που υπέβαλε ο κ. Τσελίκας Νικόλαος. Ο φάκελος 
υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 
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• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

• Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών 

• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης της Σχολής ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ 
του Ε.Μ.Π. 

• Πιστοποιητικό κατοχής διδακτορικού διπλώματος 

• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α 

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

• Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων 

• Αντίγραφα συμβάσεων έργου σε ερευνητικά προγράμματα 

 

Η αίτηση του κ. Τσελίκα αφορά τη θέση 349/2019-04/1. Ο κ. Τσελίκας είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι «ενοποιημένη 
ευφυής μεταγωγή υπηρεσιών και έλεγχος κλήσεων για σταθερά, κινητά και διαδικτυακά επικοινωνιακά 
περιβάλλοντα», το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του έργου. Ο κ. Τσελίκας έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις. Ο κ. Τσελίκας έχει λάβει τίτλο σπουδών από Ελληνικό πανεπιστήμιο, συνεπώς έχει άριστη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας. 

Κατά συνέπεια η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. Τσελίκας κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση για την οποία 
καταθέτει υποψηφιότητα. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. Τσελίκα με βάση τα προαιρετικά προσόντα / κριτήρια επιλογής ως 
ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Δημοσιευμένες 

πρωτότυπες 

επιστημονικές 

εργασίες σε συναφές 

με το αντικείμενο 

της θέσης πεδίο 

100 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως περιλαμβάνονται 

στον φάκελο υποψηφιότητας. Στο βιογραφικό σημείωμα μνημονεύονται 17 

δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 49 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές. 

Εργασιακή εμπειρία σε 

χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά έργα 

100 22 μήνες απασχόλησης σε έργα με διεθνή χρηματοδότηση, με βάση τις συμβάσεις 

που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας. Στο βιογραφικό σημείωμα 

μνημονεύεται απασχόληση σε ερευνητικά έργα επί 21 έτη. 

Συνέντευξη 100 Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 26/26-6-2019 έγγραφό της η Επιτροπή κάλεσε τον 
κ. Τσελίκα σε συνέντευξη και ο κ. Τσελίκας προσήλθε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 
στις 11:00 στους χώρους του εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού και Βάσεων 
Δεδομένων στη θέση Σέχι στην Τρίπολη. Από τη διαδικασία της συνέντευξης η 
Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. Τσελίκας έχει άριστη κατανόηση του αντικειμένου 
της θέσης 349/2019-04/1, κατέχει την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική 
κατάρτιση για την υλοποίηση του έργου, είναι ιδιαίτερα πρόθυμος και 
συνεργάσιμος και γενικά δίνει εικόνα που δεν δημιουργεί καμία επιφύλαξη σχετικά 
με την προοπτική της συνεργασίας μαζί του. 

Συνολική βαθμολογία 100 30% x δημοσιεύσεις + 30% x εμπειρία + 40% x συνέντευξη 

 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα 6951/18.06.2019 που υπέβαλε ο κ. Κολοκοτρώνης Νικόλαος. Ο φάκελος 
υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 
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• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

• Αντίγραφο Μαθηματικών από το Α.Π.Θ. 

• Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδίκευση «Αλγόριθμοι υψηλής απόδοσης» από το 
Ε.Κ.Π.Α. 

• Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος στην πληροφορική από το ΕΚΠΑ. 

• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α 

• Κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων 

• Αντίγραφα συμβάσεων έργου σε ερευνητικά προγράμματα 

 

Η αίτηση του κ. Κολοκοτρώνη αφορά τη θέση 349/2019-04/2. Ο κ. Κολοκοτρώνης είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι 
η κρυπτογραφία, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του έργου. Ο κ. Κολοκοτρώνης έχει εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Ο κ. Κολοκοτρώνης έχει λάβει τίτλο σπουδών από Ελληνικό πανεπιστήμιο, συνεπώς 
έχει άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Κατά συνέπεια η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. Κολοκοτρώνης κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση για την 
οποία καταθέτει υποψηφιότητα. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. Κολοκοτρώνη με βάση τα προαιρετικά προσόντα / κριτήρια επιλογής 
ως ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Δημοσιευμένες 

πρωτότυπες 

επιστημονικές 

εργασίες σε συναφές 

με το αντικείμενο 

της θέσης πεδίο 

100 18 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 31 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές. 

Εργασιακή εμπειρία σε 

χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά έργα 

100 48 μήνες απασχόλησης σε έργα με διεθνή χρηματοδότηση και 22 μήνες απασχόλησης 

σε έργα με εθνική χρηματοδότηση. 

Συνέντευξη 100 Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 27/26-6-2019 έγγραφό της η Επιτροπή κάλεσε τον 
κ. Κολοκοτρώνη σε συνέντευξη και ο κ. Κολοκοτρώνης προσήλθε την Πέμπτη 27 
Ιουνίου 2019 στις 11:30 στους χώρους του εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού 
και Βάσεων Δεδομένων στη θέση Σέχι στην Τρίπολη. Από τη διαδικασία της 
συνέντευξης η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. Κολοκοτρώνης έχει άριστη 
κατανόηση του αντικειμένου της θέσης 349/2019-04/2, κατέχει την απαιτούμενη 
επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για την υλοποίηση του έργου, είναι ιδιαίτερα 
πρόθυμος και συνεργάσιμος και γενικά δίνει εικόνα που δεν δημιουργεί καμία 
επιφύλαξη σχετικά με την προοπτική της συνεργασίας μαζί του. 

Συνολική βαθμολογία 100 30% x δημοσιεύσεις + 30% x εμπειρία + 40% x συνέντευξη 

 

Γ. Εισήγηση 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται:  

Την ανάθεση της θέσης με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών» (κωδικός θέσης: TripMentor 
349/2019-04/1), προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του έργου TripMentor στον ΤΣΕΛΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ καθώς 
πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και συμπληρώνει τη μέγιστη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων. 
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Την ανάθεση της θέσης με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών» (κωδικός θέσης: TripMentor 
349/2019-04/2), προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του έργου TripMentor στον ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
καθώς πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και συμπληρώνει τη μέγιστη βαθμολογία μεταξύ των εναπομεινάντων 
υποψηφιοτήτων. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

Κωνσταντίνος Βασιλάκης, Καθηγητής 

 

Μανόλης Γουάλλες, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Αγγελική Αντωνίου, ΕΔΙΠ 
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