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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,  12/12/2018  

  Αρ. Πρωτ. B21993 
 
 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β20436/07.11.2018 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, 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 17/30.10.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 

70ης Συνεδρίασης (ΑΔΑ: Ω5ΣΞ469Β7Δ-46Ω) ορίστηκε η Επιτροπή και επιφορτίστηκε με το 

έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραλαμβάνονταν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) ερευνητές στο πλαίσιο του έρ-

γου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (ΑΔΑ: ΩΒΓΥ469Β7Δ-

0ΗΕ). 

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

η Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας η επιτροπή παρέλαβε από 

τη γραμματεία του ΕΛΚΕ τις ακόλουθες αιτήσεις: 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποψήφιος 

Β20842/15.11.2018 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΜΩΝ 

Β20989/21.11.2018 ΚΑΦΦΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Β. Αξιολόγηση 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα Β20842/15.11.2018 που υπέβαλε ο κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΙΜΩΝ. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 
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• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην επιστήμη και τεχνολογία των 
υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

• Αντίγραφο πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών από το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

• Αντίγραφο Level 1 Certificate in English από το University of Cambridge 

• Αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις της ενότητας A1 του πτυχίου 
Γαλλικών DELF 1ης βαθμίδας 

• Αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις της ενότητας A1 του πτυχίου 
Γαλλικών DELF 2ης βαθμίδας 

• Αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις της ενότητας A1 του πτυχίου 
Γαλλικών DELF 3ης βαθμίδας 

• Αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις της ενότητας A1 του πτυχίου 
Γαλλικών DELF 4ης βαθμίδας 

 

Ο κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ είναι υποψήφιος διδάκτορας. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής που 
εκπονεί ο κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ είναι “Πληροφοριακά συστήματα για (βιο)ιατρικές εφαρμογές” 
το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του έργου TripMentor γενικότερα και με το αντι-
κείμενο των υπό πλήρωση θέσεων ειδικότερα. 

Ο κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 

Ο κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ έχει λάβει τίτλο σπουδών από Ελληνικό πανεπιστήμιο, συνεπώς έχει άρι-
στη γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Κατά συνέπεια η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ κατέχει τα απαιτούμενα προ-
σόντα για τις υπό πλήρωση θέσεις. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ με βάση τα προαιρετικά προ-

σόντα / κριτήρια επιλογής ως ακολούθως: 

Κριτήριο Βαθμολο-
γία 

Παρατηρήσεις 

Γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

30 FCE (Level 1) από το University of Cambridge 

Δημοσιευμένες 
πρωτότυπες επιστη-
μονικές εργασίες σε 
συναφές με το αντι-
κείμενο της θέσης 
πεδίο 

0  
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Εργασιακή εμπειρία 
σε χρηματοδοτού-
μενα ερευνητικά 
έργα 

0  

Συνέντευξη 100 Με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΑΒ-ΕΞ-2018-076/23.11.2018 
έγγραφό της η Επιτροπή κάλεσε τον κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ σε συνέ-
ντευξη και ο κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ προσήλθε τη Δευτέρα 26 Νοεμ-
βρίου 2018 στις 11:00 στους χώρους του εργαστηρίου Γνώ-
σης και Αβεβαιότητας στη θέση Σέχι στην Τρίπολη. Από τη 
διαδικασία της συνέντευξης η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ έχει άριστη κατανόηση του αντικειμένου και 
των δύο υπό πλήρωση θέσεων, κατέχει την απαιτούμενη τε-
χνική κατάρτιση για την υλοποίηση του έργου, είναι ιδιαί-
τερα πρόθυμος και συνεργάσιμος και γενικά δίνει εικόνα που 
δεν δημιουργεί καμία επιφύλαξη σχετικά με την προοπτική 
της συνεργασίας μαζί του. 

Συνολική βαθμολο-
γία 

36 20% x Αγγλικά + 20% x δημοσιεύσεις + 30% x εμπειρία + 30% 
x συνέντευξη 

 

Η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα Β20989/21.11.2018 που υπέβαλε ο κ. ΚΑΦΦΕΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλάμβανε: 

• Αίτηση 

• Βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

• Αντίγραφο διπλώματος ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

• Αντίγραφο First Certificate in English από το University of Cambridge 

 

Ο κ. ΚΑΦΦΕΣ είναι υποψήφιος διδάκτορας. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής που εκπονεί 
ο κ. ΚΑΦΦΕΣ είναι “Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων” το οποίο είναι συναφές με το αντι-
κείμενο του έργου TripMentor γενικότερα και με το αντικείμενο των υπό πλήρωση θέσεων 
ειδικότερα. 

Ο κ. ΚΑΦΦΕΣ έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 

Ο κ. ΚΑΦΦΕΣ έχει λάβει τίτλο σπουδών από Ελληνικό πανεπιστήμιο, συνεπώς έχει άριστη 
γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Κατά συνέπεια η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο κ. ΚΑΦΦΕΣ κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα 
για τις υπό πλήρωση θέσεις. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί την υποψηφιότητα του κ. ΚΑΦΦΕ με βάση τα προαιρετικά προσόντα 
/ κριτήρια επιλογής ως ακολούθως: 
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Κριτήριο Βαθμολο-
γία 

Παρατηρήσεις 

Γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

30 FCE από το University of Cambridge 

Δημοσιευμένες 
πρωτότυπες επιστη-
μονικές εργασίες σε 
συναφές με το αντι-
κείμενο της θέσης 
πεδίο 

35 1 δημοσίευση σε συνέδριο με κριτές 
1 δημοσίευση σε περιοδικό με κριτές 

Εργασιακή εμπειρία 
σε χρηματοδοτού-
μενα ερευνητικά 
έργα 

100 Περισσότεροι από 20 μήνες εργασίας σε ερευνητικά έργα με ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση 

Συνέντευξη 100 Με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΑΒ-ΕΞ-2018-077/23.11.2018 έγ-
γραφό της η Επιτροπή κάλεσε τον κ. ΚΑΦΦΕ σε συνέντευξη και ο κ. 
ΚΑΦΦΕΣ προσήλθε τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 στις 11:20 στους 
χώρους του εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας στη θέση Σέχι 
στην Τρίπολη. Από τη διαδικασία της συνέντευξης η Επιτροπή διαπι-
στώνει πως ο κ. ΚΑΦΦΕΣ έχει άριστη κατανόηση του αντικειμένου 
και των δύο υπό πλήρωση θέσεων, κατέχει την απαιτούμενη 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 βαθμολο-
γία 

73 20% x Αγγλικά + 20% x δημοσιεύσεις + 30% x εμπειρία + 30% x συνέ-
ντευξη 

 

Γ. Ανάθεση θέσεων 

Στην αίτησή του ο κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ έχει επιλέξει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις με κωδικό 
TripMentor 349/12-1 και TripMentor 349/12-2 

Στην αίτησή του ο κ. ΚΑΦΦΕΣ έχει επιλέξει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις με κωδικό 
TripMentor 349/12-1 και TripMentor 349/12-2 

Καθώς ο κ. ΚΑΦΦΕΣ έχει συγκεντρώσει υψηλότερη βαθμολογία, η Επιτροπή προκρίνει τον κ. 
ΚΑΦΦΕ για τη θέση με κωδικό TripMentor 349/12-1 και τον κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ για τη θέση με 
κωδικό TripMentor 349/12-2 

 

Δ. Εισήγηση 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται:  

1. Την ανάθεση της θέσης με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών» 

(κωδικός θέσης: TripMentor 349/12-1), προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών 

του έργου TripMentor στον ΚΑΦΦΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟ καθώς πληροί τα απαιτούμενα προσό-

ντα και συμπληρώνει τη μέγιστη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων. 
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2. Την ανάθεση της θέσης με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία πληροφοριών» 

(κωδικός θέσης: TripMentor 349/12-2), προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών 

του έργου TripMentor στον ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΙΜΩΝΑ καθώς πληροί τα απαιτούμενα 

προσόντα και συμπληρώνει τη μέγιστη βαθμολογία μεταξύ των εναπομεινάντων υ-

ποψηφιοτήτων. 

 

Οι ενστάσεις περί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 372123) ή με απευθείας 

κατάθεση στο πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από 

τις 9:00 έως τις 14:00 (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός 5 

εργάσιμων ημερών, ήτοι από 13/12/2018 έως 19/12/2018. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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