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                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                      

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 372130  Fax: 2710 372123 

 
 

              

 

  Τρίπολη,  01/06/2017  

  Αρ. Πρωτ. B10637 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β10150/28-03-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

 

Για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη των υπολογιστών και 

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» 

με Κ.Α. 0130, σε ένα άτομο στην πόλη της Τρίπολης, για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα 

ανανέωσης. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διενήργησε αξιολόγηση των αιτήσεων και των 

δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπεβλήθησαν μέχρι την 12/04/2017 (ημερομηνία 

λήξης αποστολής των αιτήσεων). 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) αιτήσεις, ενώ μία (1) αίτηση ήταν εκπρόθεσμη. Η 

Επιτροπή αφού εξέτασε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων συνέταξε τον 

παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Αιτήσεις για τεχνική υποστήριξη των υπολογιστών 

και ανάπτυξη δικτυακού τόπου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) στον οποίο καταγράφονται τα προσόντα των 

υποψηφίων (απαιτούμενα και επιπρόσθετα) σε σχέση με τις απαιτήσεις της σχετικής 

πρόσκλησης. 
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Ο κ. Παπασταθόπουλος Παναγιώτης υπέβαλλε εκπρόθεσμη αίτηση με σφραγίδα 

ταχυδρομείου και ημερομηνία αίτησης την 18/04/17, οπότε δε συμπεριλαμβάνεται 

στον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 

 

Για την προαναφερθείσα θέση υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) αιτήσεις. Μετά 

τον έλεγχο των εμπρόθεσμων αιτήσεων και των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι: 

 

Ο κ. Κλεάνθης Γκατζιώλης καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα 

προσόντα καθώς διαθέτει πτυχίο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών και 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα «Πολυμέσα (Multimedia)» από το University of 

Glamorgan του Ην. Βασιλείου με βαθμό πτυχίου 6.76, άριστη γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας1, βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα 

τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών και ανάπτυξης δικτυακών τόπων, βεβαιωμένη 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών σε τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών 

συστημάτων, και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 

 

Η κα. Ανδριανή Μπαλάφα καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα 

προσόντα καθώς διαθέτει πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού (ΤΕ) από το Ανώτατο 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) Πειραιά με βαθμό πτυχίου 6.29, 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

(Proficiency), βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα 

τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών και ανάπτυξης δικτυακών τόπων, και 

βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών σε τεχνική υποστήριξη 

πληροφοριακών συστημάτων. 

 

Ο κ. Καραχρήστος Χριστόφορος καλύπτει πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσόντα 

καθώς διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διδακτική της 

Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά με βαθμό 

πτυχίου 6.17, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency), βεβαιωμένη 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα τεχνικής υποστήριξης 

υπολογιστών και ανάπτυξης δικτυακών τόπων, βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία 

4 ετών σε τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, και έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων, τα βιογραφικά 

σημειώματα, και τις υποβληθείσες βεβαιώσεις κατάρτισε τον πίνακα βαθμολόγησης 

βάσει των κανόνων της πρόσκλησης (υποχρεωτική απαίτηση για τα τυπικά προσόντα 

και ποσοστιαία βαθμολογία για τα πρόσθεντα προσόντα με αναλογικό υπολογισμό 

για το βαθμό πτυχίου). Η κατάταξη για τις υποψηφιότητες που πληρούν όλα τα 

                                                           
1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με 
“πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής”.  
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απαιτούμενα προσόντα υπολογίστηκε ως ακολούθως:  

 
Υποψήφιος Πτυχίο Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

Γνώση 

Αγγλικών 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

Μερικό 

σύνολο 

Κλεάνθης Γκατζιώλης ΝΑΙ 

(10.14%) 

ΝΑΙ (15%) ΝΑΙ (15%) > 6 έτη 

(30%) 

70.14% 

Ανδριανή Μπαλάφα ΝΑΙ (9.44%) ΝΑΙ (15%) ΝΑΙ (15%) > 6 έτη 

(30%) 

69.44% 

Χριστόφορος 

Καραχρήστος 

ΝΑΙ (9.30%) ΝΑΙ (15%) ΝΑΙ (15%) 4 έτη (20%) 59.30% 

 

 

Κατόπιν η επιτροπή κάλεσε τους υποψηφίους του ανωτέρω πίνακα σε προσωπική 

συνέντευξη τόσο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με ημερομηνία αποστολής 

09/05/2017, όσο και μέσω προσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας την ίδια ημέρα.  

 

Η προσωπική συνέντευξη διεξήχθη την Τετάρτη 17/05/2017 και ώρα 09:00, στην 

αίθουσα συνελεύσεων (κάτω κτίριο, 1ος 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. Γιαννόπουλο 

Κωνσταντίνο, Τρυφωνόπουλο Χρήστο, και Καλόξυλο Αλέξανδρο. Οι υποψήφιοι 

Γκατζιώλης Κλεάνθης και Μπαλάφα Ανδριανή ήταν παρόντες στη συνέντευξη, ενώ 

ο κ. Καραχρήστος Χριστόφορος δεν προσήλθε. Η συνέντευξη διεξήχθη ατομικά και 

διήρκεσε περί τα 15’ για κάθε υποψήφιο. 

 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν τα κίνητρα, το 

επαγγελματικό προφίλ, και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων. Και οι δύο 

υποψήφιοι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις με την προοπτική να εργαστούν στην υπό 

πλήρωση θέση, επέδειξαν επαγγελματικότητα και άριστη γνώση του αντικειμένου, 

ενώ οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες ήταν άριστες. Κατά συνέπεια και οι δύο 

υποψήφιοι έλαβαν 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 Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

Γνώση 

Αγγλικών 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

Συνέντευξ

η 

Σύνολο 

Κλεάνθης 

Γκατζιώλης 

ΝΑΙ 

(10.14%) 

ΝΑΙ (15%) ΝΑΙ 

(15%) 

> 6 έτη (30%) 25% 95.14% 

Ανδριανή 

Μπαλάφα 

ΝΑΙ (9.44%) ΝΑΙ (15%) ΝΑΙ 

(15%) 

> 6 έτη (30%) 25% 94.44% 

Χριστόφορος 

Καραχρήστος 

ΝΑΙ (9.30%) ΝΑΙ (15%) ΝΑΙ 

(15%) 

4 έτη (20%) 0% 59.30% 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. 
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πρωτ. Β10150/28-03-2017), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, 

καθώς και την βαθμολογία που έλαβε ο φάκελος του κάθε υποψηφίου, η τριμελής 

επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την ανάθεση του έργου με 

τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη των υπολογιστών και Ανάπτυξη δικτυακού τόπου 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου», στον κ. Γκατζιώλη Κλεάνθη (συνολική βαθμολογία: 95,14%), 

διότι καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα της σχετικής 

πρόσκλησης και συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των υποψηφίων 

που πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα. 

 

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

με απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 

έως τις 14:00 (Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ 22 100 Τρίπολη), εντός 5 

εργάσιμων ημερών από 01/06/2017 έως 08/06/2017. 

 

 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

   Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

            Αναπληρώτρια Πρύτανη 

   για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
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