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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 10/14.09.2021 
        Της 151ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 14-09-2021 

 

Την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 151η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

16587/10.09.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος (φυσική 

παρουσία). 

2. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καραγιώργος Γρηγόρης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Κοτσιλιέρης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

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 
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14. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως αναπληρωματικό μέλος του τέως Προέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Πετρόπουλου Δημήτριου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

2. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

3. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος. 

4. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένος, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Όλγα Μπουσιούτη, μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:33 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα 10: Αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. 

Σπυρίδωνα Συρμακέση, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου: «AGAPE (Aquaculture Global AI Platform for 

Europe's Skills Passport)» (Κ.Α. 80587), για έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 
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14273/02.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: Καθηγητής Σπυρίδων 

Συρμακέσης) 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, δίνει το λόγο στον 

Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Σπυρίδωνα Συρμακέση, ο οποίος 

ενημερώνει τα παρόντα μέλη για τo υπ΄ αριθμ ΑGAPE_2/06.09.2021 (αρ. εισ. Πρωτ. ΕΛΚΕ 

16193/07.09.2021) αίτημά του, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου με τίτλο: «AGAPE (Aquaculture 

Global AI Platform for Europe's Skills Passport)» (Κ.Α. 80587), για έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης στο 

πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 14273/02.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση των υπ΄ αριθμ. 16195/07.09.2021 (Θέση 1), 16199/07.09.2021 (Θέση 2), 16201/07.09.2021 

(Θέση 3) Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 14273/02.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

στο πλαίσιο του έργου: «AGAPE (Aquaculture Global AI Platform for Europe's Skills Passport)» (Κ.Α. 80587), 

όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

και 

β) τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, ως ακολούθως: 

 ΘΕΣΗ 1. - Ανατίθεται στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 14662/05.08.2021, στην πόλη 

της Πάτρας, με αντικείμενο «Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE». Συγκεκριμένα: 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE: MODEL DESIGN and TAXONOMY. 

UoP will start with task of Data Collection, in which will be collected online job demands written in 

different languages (English, Italian, Greek) and also job ads/demands will be gathered also from 

different, specifically websites such as CareerBuilder, Apec etc. synergistically with EIT (food) 

Educational Program Department.In the next task will be used Neural Network techniques to extract 

related words that will be trained on collected job demands. After defining taxonomy, will be explored 

the relationships between skills by mapping the connections between skills in a network representation. 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και 

Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών. 

Αμοιβή: 12.000,00 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. 

 ΘΕΣΗ 2. - Ανατίθεται στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 14663/05.08.2021, στην πόλη 

της Πάτρας, με αντικείμενο «Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE». Συγκεκριμένα: 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE: MODEL DESIGN and TAXONOMY. 

UoP will start with task of Data Collection, in which will be collected online job demands written in 

different languages (English, Italian, Greek) and also job ads/demands will be gathered also from 

different, specifically websites such as CareerBuilder, Apec etc. synergistically with EIT (food) 

Educational Program Department.In the next task will be used Neural Network techniques to extract 

related words that will be trained on collected job demands. After defining taxonomy, will be explored 

the relationships between skills by mapping the connections between skills in a network representation. 
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Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και 

Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών. 

Αμοιβή: 12.000,00 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. 

 ΘΕΣΗ 3. - Ανατίθεται στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 14724/06.08.2021, στην πόλη 

της Πάτρας, με αντικείμενο «Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE». Συγκεκριμένα: 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE που σχετίζονται με ACTIVITY 

MANAGEMENT: It includes all the activities necessary to achieve objectives and implement the actions: 

Meetings preparation, Project Review Meetings; Progress Reporting, Accountancy and Payment claims, 

Deliverable Quality Control; Proper Communication flow among the project partners and with EIT Food 

and PNO; Revision of project work plan; Internal audit on 4 month basis for ensure the quality standard 

and recover delays or bottlenecks. Monitoring of project progress is included in the management of 

actions. Until to 31.12.21 a specific action is dedicated to the achievement of the "Consortium 

Agreement" for the definition of the financial return mechanism and the correct implementation of the 

project. 

Χρονική Διάρκεια: Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και 

Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών. 

Αμοιβή: 12.000,00 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. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

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

          Τρίπολη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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                                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 14273/02-08-2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Σπύρος Συρμακέσης  - Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Νίκος Βώρος  - Καθηγητής, Γραμματέας 

3. Μιχάλης Παρασκευάς  - Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 38/27.07.2021 της 148ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων (ή 

αιτήσεων) και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

20/08/2021(ημερομηνία λήξης αποστολής προτάσεων), με συστημένη επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε 

κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για την 

ανάθεση έργου σε (ένα) 1 άτομο στην πόλη της Πάτρας, με αντικείμενο: «ΘΕΣΗ 1: Συμμετοχή στην 

υλοποίηση των δράσεων του AGAPE», με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου «AGAPE (Aquaculture 

Global AI Platform for Europe's Skills Passport)», Κ.Α. 80587 

 

Αντικείμενο θέσης 

«Θέση 1: Ερευνητικό Προσωπικό με αντικείμενο «Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE». 

Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE: MODEL DESIGN and TAXONOMY. UoP will start 

with task of Data Collection, in which will be collected online job demands written in different languages 

(English, Italian, Greek) and also job ads/demands will be gathered also from different, specifically websites 

such as CareerBuilder, Apec etc. synergistically with EIT (food) Educational Program Department. In the next 

task will be used Neural Network techniques to extract related words that will be trained on collected job 

demands. After defining taxonomy, will explore the relationships between skills by mapping the connections 

between skills in a network representation. 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή 

ισοδύναμο ή αντίστοιχο ή συναφές. 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης για το χρονικό διάστημα της 

σύμβασης ή νόμιμη απαλλαγή (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 
 

Επιπρόσθετα προσόντα

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Full Stack Web Development. 1 μόριο/μήνα με ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τους 30 μήνες  
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 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία – συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διασυνοριακά προγράμματα. 1 

μόριο/μήνα με ανώτατο διάστημα εμπειρίας τους 30 μήνες 
 

Διάρκεια σύμβασης 

Aπό την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 

έως τη λήξη του έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης της Επιτροπής 
 

Αμοιβή 

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ #12.000 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. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1.  Συστημένη επιστολή υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 14662/05-08-2021 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) του κ. ……………. (14662/05-08-2021), η 

Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Πληροφορικής ή ισοδύναμο 

ή αντίστοιχο ή συναφές.  

 

- - Κάτοχος Διπλώματος Πολυτεχνικής 

Σχολής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

Πανεπιστήμιο Πατρών  

με βαθμό 6,39 

Καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, όπως 

αποδεικνύεται βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

 

- - CAMBRIDGE εξομοίωση με Καλή 

Γνώση 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή αναβολή 

στράτευσης για το χρονικό 

διάστημα της σύμβασης ή 

νόμιμη απαλλαγή (αφορά 

- - Πιστοποιητικό Στρατολογικής 

Κατάστασης - Από τη στρατολογική 

μερίδα προκύπτει ότι: Έχει 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις και δεν υπέχει σήμερα 

καμία στρατιωτική υποχρέωση. 
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τους άρρενες υποψηφίους) 

 

Επιπρόσθετα προσόντα 

Μεταπτυχιακό Τίτλο 

Σπουδών στο γνωστικό 

αντικείμενο της 

πληροφορικής 

10% 10 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Ειδίκευσης στα Υπολογιστικά 

Μαθηματικά – Πληροφορική στην 

Εκπαίδευση, Τμήμα Μαθηματικών, 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

Full Stack Web 

Development. 1 μόριο/μήνα 

με ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τους 30 μήνες 

30% 30  

2. μοριοδότηση της αρίθμ. 4157/6-12-2016 σύμβαση ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος με αντικείμενο  

«Ανάπτυξη του Portal του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών». [Διάρκεια 6/12/2016-31/12/2016, μήνες 

0,81] 

3. μοριοδότηση της από την σύμβαση ανάθεσης έργου με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. [Διάρκεια 1/6/2017-

31/12/2017, μήνες 6] 

4. μοριοδότηση της από 12/10/2011 σύμβασης ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΕ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 

«Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ». [Διάρκεια 1/1/2012-31/10/2013, 

μήνες 21] 

5. μοριοδότηση της από 17/3/2011 σύμβασης ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΕ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Μεσολογγίου». [Διάρκεια 1/4/2011-31/08/2013, μήνες 6] 

6. μοριοδότηση της από 3/3/2014 σύμβασης ανάθεσης έργου με την εταιρεία ΑΚ Παπακυρίλλου & ΣΙΑ ΟΕ, Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων, με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών web Development- Latebooking.gr». [Διάρκεια 3/3/2014-

3/10/2014, μήνες 7] 

7. μοριοδότηση της από 30/10/2009 σύμβασης ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΕ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 

«ΑLLWAYS TOURISM» EQUAL. [Διάρκεια 1/11/2009-30/04/2010, Μήνες 9] 

8. μοριοδότηση της από 2/1/2009 σύμβασης ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΕ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 

«ΑLLWAYS TOURISM» EQUAL. [Διάρκεια 1/01/2009-31/10/2009, μήνες 10] 

9. μοριοδότηση της από 24/3/2008 σύμβασης ανάθεσης έργου με το ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 
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«861_ΛτΕ_Unisystems». [Διάρκεια 1/03/2008-30/4/2008, μήνες 2] 

10. μοριοδότηση της από 12/3/2008 σύμβασης ανάθεσης έργου με το ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 

«831_ΕΣΥΕ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ». [Διάρκεια 02/01/2008-15/03/2008, μήνες 2,42] 

11. μοριοδότηση της από 12/3/2008 σύμβασης ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του 

ερευνητικού έργου «Learning Game». [Διάρκεια 01/06/2007-31/07/2007, μήνες 2] 

12. μοριοδότηση της από 11/10/2007 σύμβασης ανάθεσης έργου με το ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 

«831_ΕΣΥΕ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ». [Διάρκεια 01/08/2007-30/09/200, μήνες 2] 

Αποδεδειγμένη εμπειρία – 

συμμετοχή σε Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά και 

Διασυνοριακά προγράμματα. 

1 μόριο/μήνα με ανώτατο 

διάστημα εμπειρίας τους 30 

μήνες 

30% 30  

1. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο «Do Well Science», πρόγραμμα ERASMUS +  του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΕ. [Διάρκεια 

23/02/2018-11/01/2019, μήνες 10,19] 

2. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship», 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: i3»  του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔΕ [Διάρκεια 11/12/2017-11/01/2019, μήνες 13] 

3. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο GRASPINNO του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με την από 

1/2/2017 σύμβαση ανάθεσης έργου και τροποποίηση αυτής ΑΔΑ7Ζ2ΟΗ469Β7Θ-Ι7Ι). [Διάρκεια 1/2-31/05/2017, μήνες 

4] 

4. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο GRASPINNO του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με την από 

1/6/2017 σύμβαση ανάθεσης έργου ΑΔΑ ΨΩΣΔ469Β7Θ-ΕΟ9). [Διάρκεια 1/6-30/9/2017, μήνες 4] 

5. μοριοδότηση της από 2/1/2015 σύμβαση με την εταιρεία DYNACOMP ΑΕΒΕ στο πλαίσιο της προκήρυξης της πράξης 

ICT4GROWTH, KτΠ ICT-000058. [Διάρκεια 2/1/2015-30/09/2015, μήνες 9] 

6. μοριοδότηση της από 24/11/2014 σύμβασης ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο 

του έργου GIFT 2.0/ Interreg Ελλάδα-Ιταλία. [Διάρκεια 24/11/2014-31/08/2015, μήνες 1,23] 

7. μοριοδότηση της από 2/8/2013 σύμβασης ανάθεσης έργου με την ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο του αριθμ. 30121.2012.007-

2012.526 συμβολαίου της EUROSTAT (ΜΕΕΤS). [Διάρκεια 2/8-31/12/2013. Μήνες 2] 

8. μοριοδότηση της από 16/11/2005 σύμβασης με τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Μεσολογγίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου  

«KAΛΧΑΣ». [Διάρκεια 16/11/2005-15/11/2007, μήνες 24.] 

9. μοριοδότηση της από 1/6/2005 σύμβασης με τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Μεσολογγίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 
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«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ». [Διάρκεια 1/6/2005-31/12/2006, μήνες 5,5] 

10. μοριοδότηση της από 4/1/2021 σύμβαση με την εταιρεία DYNACOMP ΑΕΒΕ στο πλαίσιο της προκήρυξης της πράξης 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, toy ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). [Διάρκεια 4/1/2021-

31/08/2021, μήνες 8] 

11. μοριοδότηση της από 25/01/2019 σύμβασης ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο του 

ερευνητικού έργου με τίτλο Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness 

in Protected Natural Areas. [Διάρκεια 25/01/2019-30/05/2020, μήνες 17,20] 

12. μοριοδότηση της από 2/3/2020 σύμβαση με την εταιρεία DYNACOMP ΑΕΒΕ στο πλαίσιο του έργου με κωδικό Τ1ΕΔΚ-

02146, με ακρωνύμιο «TRACCE» και τίτλο «Στα ίχνη των περιηγητών» δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΣΠΑ 

2014-2020)». [Διάρκεια 2/3/2020-31/12/2020, μήνες 9] 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση της κατανόησης 

του αντικειμένου με ιδιαίτερη 

έμφαση στην προσωπικότητα 

του κάθε υποψηφίου, τις 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας και ομαδικής 

εργασίας, την διοικητική και 

οργανωτική ικανότητα, την 

πρωτοβουλία, την ανάληψη 

ευθυνών  

30% 30  

Κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως δομημένης συνέντευξης στις 30/08/2021, εξετάστηκαν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα 

του υποψηφίου αλλά και η γνώση του αντικειμένου (ανάπτυξη εφαρμογών - Full Stack Web Development - καθώς και η 

συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επικοινωνιακές ικανότητες και, τα 

προσωπικά του χαρακτηριστικά. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έκαναν ερωτήσεις σε δύο θεματικές ενότητες; 

1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και 

προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. 

2. Ανάπτυξη σεναρίων πιθανής υλοποίησης υποσυστημάτων του έργου σχετικών με τεχνολογίες διαδικτύου και 

Artificial Intelligence, που είχε ως σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να 

υλοποιεί περίπλοκα έργα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να σχεδιάζει εφαρμογές λαμβάνοντας 

αποτελεσματικές αποφάσεις. 
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Κατά τη συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επαρκής εμπειρία καθώς και έντονο συγγραφικό έργο (δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά) και ειδίκευση στο αντικείμενο της προκήρυξης ενώ η επικοινωνιακή ικανότητα και η προσωπικότητα του 

υποψηφίου αξιολογούνται ως ικανοποιητικές. 

Σύνολο 100% 100,00  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 14273/02-08-

2021), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή 

αιτήσεων), η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή του κ. 

………………… (14662/05-08-2021) με συνολική βαθμολογία 100,00 βάσει των κριτηρίων και των 

συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

έργου σε ΕΝΑ (1)  άτομο στην πόλη της Πάτρας, με αντικείμενο: «Θέση 1: Συμμετοχή στην υλοποίηση των 

δράσεων του AGAPE». με σύμβαση έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο του έργου 

με τίτλο «AGAPE (Aquaculture Global AI Platform for Europe's Skills Passport)», Κ.Α. 80587.  

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον …………………. (14662/05-08-2021) η θέση κηρύσσεται 

άγονη και θα επαναπροκηρυχθεί, καθώς δεν προσήλθαν άλλοι υποψήφιοι. 
 

Πάτρα, 06-09-201 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σπύρος Συρμακέσης  - Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Νίκος Βώρος  - Καθηγητής, Γραμματέας 

3. Μιχάλης Παρασκευάς  - Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 14273/02-08-2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Σπύρος Συρμακέσης  - Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Νίκος Βώρος  - Καθηγητής, Γραμματέας 

3. Μιχάλης Παρασκευάς  - Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 38/27.07.2021 της 148ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων (ή 

αιτήσεων) και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

20/08/2021(ημερομηνία λήξης αποστολής προτάσεων), με συστημένη επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε 

κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για την 

ανάθεση έργου σε (ένα) 1 άτομο στην πόλη της Πάτρας, με αντικείμενο: «ΘΕΣΗ 2: Συμμετοχή στην 

υλοποίηση των δράσεων του AGAPE», με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου «AGAPE (Aquaculture 

Global AI Platform for Europe's Skills Passport)», Κ.Α. 80587 

 

Αντικείμενο θέσης 

«Θέση 2: Ερευνητικό Προσωπικό με αντικείμενο «Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE». 

Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE: MODEL DESIGN and TAXONOMY. UoP will start 

with task of Data Collection, in which will be collected online job demands written in different languages 

(English, Italian, Greek) and also job ads/demands will be gathered also from different, specifically websites 

such as CareerBuilder, Apec etc. synergistically with EIT (food) Educational Program Department. In the next 

task will be used Neural Network techniques to extract related words that will be trained on collected job 

demands. After defining taxonomy, will explore the relationships between skills by mapping the connections 

between skills in a network representation. 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή 

ισοδύναμο ή αντίστοιχο ή συναφές. 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης για το χρονικό διάστημα της 

σύμβασης ή νόμιμη απαλλαγή (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 
 

Επιπρόσθετα προσόντα

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Full Stack Web Development. 1 μόριο/μήνα με ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τους 30 μήνες  

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής 
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 Αποδεδειγμένη εμπειρία – συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διασυνοριακά προγράμματα. 1 

μόριο/μήνα με ανώτατο διάστημα εμπειρίας τους 30 μήνες 
 

Διάρκεια σύμβασης 

Aπό την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 

έως τη λήξη του έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης της Επιτροπής 
 

Αμοιβή 

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ #12.000 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. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1.  Συστημένη επιστολή υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 14663/05-08-2021 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) του κ. …………………… (14663/05-08-2021), η 

Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Πληροφορικής ή ισοδύναμο 

ή αντίστοιχο ή συναφές.  

 

- - Κάτοχος Διπλώματος Πολυτεχνικής 

Σχολής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

Πανεπιστήμιο Πατρών  

με βαθμό 6,57 

Καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, όπως 

αποδεικνύεται βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

 

- - First Certificate in English 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή αναβολή 

στράτευσης για το χρονικό 

διάστημα της σύμβασης ή 

νόμιμη απαλλαγή (αφορά 

τους άρρενες υποψηφίους) 

- - Πιστοποιητικό Στρατολογικής 

Κατάστασης - Από τη στρατολογική 

μερίδα προκύπτει ότι: Έχει 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις και δεν υπέχει σήμερα 

καμία στρατιωτική υποχρέωση. 
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Επιπρόσθετα προσόντα 

Μεταπτυχιακό Τίτλο 

Σπουδών στο γνωστικό 

αντικείμενο της 

πληροφορικής 

10% 10 MSC Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με 

ισοτιμία με διπλώματα από ομοταγή 

πανεπιστήμιο του ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης 

εκπαίδευσης 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

Full Stack Web 

Development. 1 μόριο/μήνα 

με ανώτατο διάστημα 

εμπειρίας τους 30 μήνες 

30% 30  

2. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πελατών 

TELEPASSPORT”. [Διάρκεια 1/7/2003 – 30/9/2003, μήνες 3] 

3. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Βασικό σύστημα υποστήριξης κεντρικών υπηρεσιών TELEPASSPORT 

CYPRUS”. [Διάρκεια 1/6/2003 – 30/6/2003, 1/10/2003 – 31/12/2003, 1/1/2004 – 31/3/2004, 1/6/2004 – 30/6/2004, 

μήνες 8] 

4. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Μελέτη και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του 

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε ”. [Διάρκεια 1/4/2004 – 31/5/2004, μήνες 2] 

5. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Ανάπτυξη και τεχνολογική υποστήριξη κεντρικών υπηρεσιών 

TELEPASSPORT”. [Διάρκεια 1/9/2004-31/1/2005, 1/1/2006-31/1/2006, μήνες 6] 

6. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Online ανάλυση καταγραφών ολοκληρωμένου συστήματος κεντρικών 

υπηρεσιών TELEPASSPORT CYPRUS”. [Διάρκεια 1/2/2005 –31/3/2005, μήνες 2] 

7. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Συντήρηση ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ και εφαρμογής 

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ”. [Διάρκεια 1/7/2007 – 31/10/2007, μήνες 4] 

8. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή INTRASTAT”. 

[Διάρκεια 1/11/2007 – 31/12/2007, μήνες 2] 

9. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Υλοποίηση της ψηφιακής έκθεσης της ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπιακών 

Αγώνων ”. [Διάρκεια 1/1/2008 –30/6/2008, 1/7/2008-31/12/2008 μήνες 12] 

10. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Ανάπτυξη λογισμικού για την ενοποίηση του web service στο online 
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σύστημα των δηλώσεων του ενδοκοινοτικού εμπορίου”. [Διάρκεια 1/8/2006 – 31/12/2006, μήνες 5] 

11. 13) μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Πλήρη ανάπτυξη, εφαρμογή και ενσωμάτωση των xt-net κανόνων σε 

εθνικό επίπεδο ”. [Διάρκεια 1/1/2007 – 31/3/2007, 1/4/2008-30/6/2008 μήνες 6] 

12. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Μουσειακό τμήμα της συλλογής ελληνικών παραδοσιακών ενδυμασιών 

του Λυκείου Ελληνίδων – καταγραφή, τεκμηρίωση ψηφιοποίηση και προβολή ”. [Διάρκεια 1/4/2007 – 30/6/2007, 

μήνες 3] 

13. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Δημιουργία ιστότοπου αποφοίτων του ΕΑΠ και δημιουργία ιστότοπου 

Εβδομάδας Ψηφιακών Τεχνολογιών ”. [Διάρκεια 1/6/2017 – 31/12/2017, μήνες 7] 

14. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Ανάπτυξη εφαρμογής android infowi για την εταιρία DYNACOMP”. 

[Διάρκεια 1/1/2016 – 30/6/2019, μήνες 42] 

Αποδεδειγμένη εμπειρία – 

συμμετοχή σε Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά και 

Διασυνοριακά προγράμματα. 

1 μόριο/μήνα με ανώτατο 

διάστημα εμπειρίας τους 30 

μήνες 

30% 30  

1. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “IST 2001-33386 Object oriented approach to official statistics ”. [Διάρκεια 

1/7/2004 – 31/7/2004, 1/8/2004-31/8/2004, 1/4/2005-31/8/2005, 1/9/2005-31/10/2005, 1/11/2005-31/12/2005, 

μήνες 11] 

2. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Project 128967-CP-1-2006-IT-Comenius-C 2.1”. [Διάρκεια 1/7/2007 – 

31/10/2007, μήνες 4] 

3. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Kinofelis Platform under the general supervision of International Labour 

Office ”. [Διάρκεια 18/5/2017 – 30/6/2017, 26/7/2017-25/11/2017 μήνες 6] 

4. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΣΠΑ (2014 – 2020 – Τ1ΕΔΚ-02146  

TRACCE”. [Διάρκεια 4/1/2021 – 31/8/2021, μήνες 8] 

5. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Environmental and Administrative knowledge networks for a Better 

Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas”. [Διάρκεια 25/1/2019 – 30/5/2020, μήνες 16] 

6. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο “Empowering innovation capacity of SMEs maritime cluesters and networks 

in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing / aquaculture”. [Διάρκεια 

19/5/2020 – 31/12/2020, μήνες 7] 

7. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο “AGROINNOECO του προγράμματος BALKAN MED”. [Διάρκεια 
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7/2/2019 – 28/2/2019, 1 μήνας ] 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση της κατανόησης 

του αντικειμένου με ιδιαίτερη 

έμφαση στην προσωπικότητα 

του κάθε υποψηφίου, τις 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας και ομαδικής 

εργασίας, την διοικητική και 

οργανωτική ικανότητα, την 

πρωτοβουλία, την ανάληψη 

ευθυνών  

30% 30  

Κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως δομημένης συνέντευξης στις 30/08/2021, εξετάστηκαν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα 

του υποψηφίου αλλά και η γνώση του αντικειμένου (ανάπτυξη εφαρμογών - Full Stack Web Development - καθώς και η 

συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επικοινωνιακές ικανότητες και, τα 

προσωπικά του χαρακτηριστικά. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έκαναν ερωτήσεις σε δύο θεματικές ενότητες; 

1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και 

προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. 

2. Ανάπτυξη σεναρίων πιθανής υλοποίησης υποσυστημάτων του έργου σχετικών με τεχνολογίες διαδικτύου και 

Artificial Intelligence, που είχε ως σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να 

υλοποιεί περίπλοκα έργα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να σχεδιάζει εφαρμογές λαμβάνοντας 

αποτελεσματικές αποφάσεις. 

Κατά τη συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επαρκής εμπειρία καθώς και έντονο συγγραφικό έργο (δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά) και ειδίκευση στο αντικείμενο της προκήρυξης ενώ η επικοινωνιακή ικανότητα και η προσωπικότητα του 

υποψηφίου αξιολογούνται ως ικανοποιητικές. 

Σύνολο 100% 100,00  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 14273/02-08-

2021), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή 

αιτήσεων), η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή του κ. 

Βόσσου Δημήτριου (14663/05-08-2021) με συνολική βαθμολογία 100,00 βάσει των κριτηρίων και των 

συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

έργου σε ΕΝΑ (1)  άτομο στην πόλη της Πάτρας, με αντικείμενο: «Θέση 2: Συμμετοχή στην υλοποίηση των 

δράσεων του AGAPE». με σύμβαση έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η 
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Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο του έργου 

με τίτλο «AGAPE (Aquaculture Global AI Platform for Europe's Skills Passport)», Κ.Α. 80587.  

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον κ. Βόσσο Δημήτριο (14663/05-08-2021) η θέση κηρύσσεται 

άγονη και θα επαναπροκηρυχθεί, καθώς δεν προσήλθαν άλλοι υποψήφιοι. 
 

(Πάτρα), (06-09-201) 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σπύρος Συρμακέσης  - Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Νίκος Βώρος  - Καθηγητής, Γραμματέας 

3. Μιχάλης Παρασκευάς  - Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 14273/02-08-2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Σπύρος Συρμακέσης  - Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Νίκος Βώρος  - Καθηγητής, Γραμματέας 

3. Μιχάλης Παρασκευάς  - Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 38/27.07.2021 της 148ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων (ή 

αιτήσεων) και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

20/08/2021(ημερομηνία λήξης αποστολής προτάσεων), με συστημένη επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε 

κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για την 

ανάθεση έργου σε (ένα) 1 άτομο στην πόλη της Πάτρας, με αντικείμενο: «ΘΕΣΗ 3: Συμμετοχή στην 

υλοποίηση των δράσεων του AGAPE», με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του έργου «AGAPE (Aquaculture 

Global AI Platform for Europe's Skills Passport)», Κ.Α. 80587 

 

Αντικείμενο θέσης 

«Θέση 3: Ερευνητικό Προσωπικό με αντικείμενο «Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE». 

Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του AGAPE που σχετίζονται με ACTIVITY MANAGEMENT: It 

includes all the activities necessary to achieve objectives and implement the actions: Meetings preparation, 

Project Review Meetings; Progress Reporting, Accountancy and Payment claims, Deliverable Quality 

Control; Proper Communication flow among the project partners and with EIT Food and PNO; Revision of 

project work plan; Internal audit on 4 month basis for ensure the quality standard and recover delays or 

bottlenecks. Monitoring of project progress is included in the management of actions. Until to 31.12.21 a 

specific action is dedicated to the achievement of the "Consortium Agreement" for the definition of the 

financial return mechanism and the correct implementation of the project. 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή 

ισοδύναμο ή αντίστοιχο ή συναφές. 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης για το χρονικό διάστημα της 

σύμβασης ή νόμιμη απαλλαγή (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 
 

Επιπρόσθετα προσόντα

 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα ερευνητικά έργα και αναπτυξιακά έργα που σχετίζονται με τον 

τομέα της Αγροδιατροφής / Ιχθυοκαλλιέργειας / Πράσινης Ανάπτυξης. 1 μόριο/μήνα με ανώτατο 

διάστημα εμπειρίας τους 10 μήνες  

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Οικονομικές Επιστήμες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

ΑΔΑ: 6ΒΕΔ469Β7Δ-ΡΕΝ



 

 
 

 

18 

 

 

 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία – συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διασυνοριακά προγράμματα. 1 

μόριο/μήνα με ανώτατο διάστημα εμπειρίας τους 30 μήνες 
 

Διάρκεια σύμβασης 

Aπό την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 

έως τη λήξη του έργου, μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφασης της Επιτροπής 
 

Αμοιβή 

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ #12.000 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. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1.  Συστημένη επιστολή υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 14724/06-08-2021 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) του κ. ……………………….. (14724/06-08-2021), 

η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Μηχανικού 

Πληροφορικής ή ισοδύναμο 

ή αντίστοιχο ή συναφές.  

 

- - Κάτοχος Διπλώματος Πολυτεχνικής 

Σχολής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

Πανεπιστήμιο Πατρών  

με βαθμό 6,96 

Καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, όπως 

αποδεικνύεται βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

 

- - Hellenic American Union – Test of 

English for International 

Communication – Βαθμός 800 

εξομοίωση με Πολύ Καλή Γνώση 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή αναβολή 

στράτευσης για το χρονικό 

διάστημα της σύμβασης ή 

νόμιμη απαλλαγή (αφορά 

τους άρρενες υποψηφίους) 

- - Πιστοποιητικό Στρατολογικής 

Κατάστασης - Από τη στρατολογική 

μερίδα προκύπτει ότι: Έχει 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 

υποχρεώσεις και δεν υπέχει σήμερα 

καμία στρατιωτική υποχρέωση. 
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Επιπρόσθετα προσόντα 

Μεταπτυχιακό Τίτλο 

Σπουδών Οικονομικές 

Επιστήμες ή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

10% 10 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Ειδίκευσης στις Νέες Αρχές 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

άλλα ερευνητικά έργα και 

αναπτυξιακά έργα που 

σχετίζονται με τον τομέα της 

Αγροδιατροφής / 

Ιχθυοκαλλιέργειας / 

Πράσινης Ανάπτυξης. 1 

μόριο/μήνα με ανώτατο 

διάστημα εμπειρίας τους 10 

μήνες  

30% 30  

1) μοριοδότηση της Σύμβασης με Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για το έργο Έξυπνο 

ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης, ανάλυσης συμβουλευτικής και ελέγχου ποιότητας των εδαφών και 

των λιπάνσεων με χρήση Μικροηλεκτρονικής και ΤΠΕ – SOILSYS [ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS 5021445]. [Διάρκεια 3,6 Α/Μήνες - 

2019 έως 2020] 

2) μοριοδότηση της Σύμβαση με ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΦΜ 038085740, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), για την παροχή  

υπηρεσιών στα πλαίσια Ερευνητικού Έργου (ΔΕΡ6-0022002), Ενταγμένης Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων (με κωδικό MIS 

5040302) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας – Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας 

της RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» με Κωδικό ΟΠΣ-2948, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο: 

«Παραγωγή υγιούς και άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού με τεχνολογίες αιχμής – HYDRERO» [Διάρκεια 1,5 Α/Μήνες - 

2019 έως 2020] 

3) μοριοδότηση της Σύμβασης Υπηρεσιών Μηχανογραφικής επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων - ερευνητικής μελέτης 

που αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αεροπονική καλλιέργεια στο θερμοκήπιο προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

[Διάρκεια 0,5 Α/Μήνες – 2020] 

4) μοριοδότηση της Σύμβασης Ανάθεσης Έργου από την ΑΕΙΠΛΟΥΣ - Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για 
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υπηρεσίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου DIDSOLIT-PB (πρόγραμμα ENPI CBCMED 

94/4316) [Διάρκεια 3 Α/Μήνες – 2013] 

5) μοριοδότηση της Σύμβαση με Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, για την παροχή  

υπηρεσιών στα πλαίσια Ερευνητικού Έργου (ΔΕΡ6-0019641), Ενταγμένης Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων (με κωδικό MIS 

5045461) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας – Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας 

της RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ» με Κωδικό ΟΠΣ-2948, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο: 

«Ανάπτυξη μιας Ολιστικής Υπηρεσίας Γεωργίας Ακριβείας για τους Ελαιώνες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – OPORA» 

[Διάρκεια 1,6 Α/Μήνες – 2021] 

Αποδεδειγμένη εμπειρία – 

συμμετοχή σε Εθνικά, 

Ευρωπαϊκά και 

Διασυνοριακά προγράμματα. 

1 μόριο/μήνα με ανώτατο 

διάστημα εμπειρίας τους 30 

μήνες 

30% 30  

6) μοριοδότηση της Σύμβαση Ανάθεσης Έργου από τον Δήμο Πατρέων για υπηρεσίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου INTERREG με την ονομασία SPARC [Διάρκεια 6 Α/Μήνες – 2020] 

7) μοριοδότηση της Σύμβαση Ανάθεσης Έργου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών 

για υπηρεσίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου INTERREG Europe με την ονομασία CD-

ETA / Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage [ Διάρκεια 12 Α/Μήνες (2016 - 2020)] 

8) μοριοδότηση της Σύμβαση Ανάθεσης Έργου από την ΑΕΙΠΛΟΥΣ - Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για 

υπηρεσίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου SWAM (πρόγραμμα FP7-REGIONS-2009-1) 

[Διάρκεια 2 Α/Μήνες – 2010] 

9) μοριοδότηση της Σύμβαση Ανάθεσης Έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαϊας για υπηρεσίες 

στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνητικού Έργου ΗΟRΙΖΟΝ 2020 "FreeWheel"-Lifecycle-

reconfigurable Smart Mobility Platform to enable autonomous and cost-effective personalized solutions for social inclusion 

of disabled and elderly while leveraging AM technologies" (Νο 768908) [Διάρκεια 5,5 Α/Μήνες (2018-2020)] 

10) μοριοδότηση της Σύμβαση Ανάθεσης Έργου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

για υπηρεσίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου INTERREG BalkanMed Education for 

ideas, inventions and innovations for entrepreneurship -i3 [Διάρκεια 2,8 Α/Μήνες (2018 - 2019)] 

11) μοριοδότηση της Σύμβαση Ανάθεσης Έργου από εταιρεία INTELLIA IKE για υπηρεσίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πειραματικού Έργου H2020 – Flame [Διάρκεια 2 Α/Μήνες – 2020] 
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12) μοριοδότηση της Σύμβαση Ανάθεσης Έργου από εταιρεία ERGOLOGIC AEBE για υπηρεσίες στα πλαίσια  Ερευνητικού 

Έργου με την ονομασία «DYNACARGO: Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει» με κωδικό 11ΣΥΝ-10-456 [Διάρκεια 8,5 

Α/Μήνες – 2013] 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση της κατανόησης 

του αντικειμένου με ιδιαίτερη 

έμφαση στην προσωπικότητα 

του κάθε υποψηφίου, τις 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας και ομαδικής 

εργασίας, την διοικητική και 

οργανωτική ικανότητα, την 

πρωτοβουλία, την ανάληψη 

ευθυνών  

30% 30  

Κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως δομημένης συνέντευξης στις 30/08/2021, εξετάστηκαν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα 

του υποψηφίου αλλά και η γνώση του αντικειμένου (οικονομική και τεχνική διαχείριση και προγραμματισμός εργασιών σε 

εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επικοινωνιακές ικανότητες και, τα προσωπικά του 

χαρακτηριστικά. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έκαναν ερωτήσεις σε δύο θεματικές ενότητες; 

1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και 

προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. 

2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με την Διοικητική και Οργανωτική ικανότητα και την Ανάπτυξη 

Πρωτοβουλιών και Ευθυνών σε προγράμματα Ευρωπαϊκής εμβέλειας, που είχε ως σκοπό να αξιολογήσει τις 

ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει 

αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 

Κατά τη συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επαρκής εμπειρία και ειδίκευση στο αντικείμενο της προκήρυξης ενώ η 

επικοινωνιακή ικανότητα και η προσωπικότητα του υποψηφίου αξιολογούνται ως ικανοποιητικές. 

Σύνολο 100% 100,00  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 14273/02-08-

2021), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή 

αιτήσεων), η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή του κ. 

Παπαδάτου Παναγιώτη (14724/06-08-2021) με συνολική βαθμολογία 100,00 βάσει των κριτηρίων και των 

συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

έργου σε ΕΝΑ (1)  άτομο στην πόλη της Πάτρας, με αντικείμενο: «Θέση 3: Συμμετοχή στην υλοποίηση των 
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δράσεων του AGAPE». με σύμβαση έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο του έργου 

με τίτλο «AGAPE (Aquaculture Global AI Platform for Europe's Skills Passport)», Κ.Α. 80587.  

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον κ. Παπαδάτο Παναγιώτη (14724/06-08-2021) η θέση 

κηρύσσεται άγονη και θα επαναπροκηρυχθεί, καθώς δεν προσήλθαν άλλοι υποψήφιοι. 
 

Πάτρα, 6/9/2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σπύρος Συρμακέσης  - Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Νίκος Βώρος  - Καθηγητής, Γραμματέας 

3. Μιχάλης Παρασκευάς  - Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος 
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