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                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                      

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 230380  Fax: 2710 230 383 

 
 

              

 

  Τρίπολη,  09/05/2017  

  Αρ. Πρωτ. B10483 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β10109/23-03-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

Για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο/ερευνητή για την υλοποίηση παραδοτέων των ενοτήτων 

εργασίας WP4, WP5 του ερευνητικού έργου CrossCult (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020- Grant Agreement No 693150. 

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες υποψηφιότητες (κατά σειρά αριθμού πρωτοκόλλου): 

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Ονοματεπώνυμο 

1 Β10302/10.04.2017 
Διακουμάκος Παναγιώτης-

Ιάσων 

2 Β10321/20.04.2017 Παπασταθόπουλος Παναγιώτης 

 

Μετά από εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, η Επιτροπή Αξιολόγησης (όπως ορίστηκε με την 

ΑΔΑ: Ψ0ΘΙ469Β7Δ-Φ5Κ) διαπιστώνει ότι όλοι οι φάκελοι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Κατόπιν η 

επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και απεφάνθη 

τα κάτωθι σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πληροί τα Απαιτούμενα Προσόντα; 

1 
Διακουμάκος Παναγιώτης-

Ιάσων 

ΝΑΙ (Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - 

ΕΚΠΑ), Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

2 
Παπασταθόπουλος 

Παναγιώτης 

ΟΧΙ (Πτυχίο Πληροφορικής και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαμίας) 

 

Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα 

προσόντα, συμφώνως με την προκήρυξη και την εξέταση του φακέλου υποβολής. Η σχετική 

βαθμολογία των υποψηφίων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα κατά αλφαβητική σειρά: 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο 

Βαθμός 

Πτυχίου  

(20%) 

Σχετικός 

Μεταπτυχιακός 

Τίτλος 

 (10%) 

Γνώση Αγγλικών  

(15%) 

Επαγγελματική 

Εμπειρία, 

εμπειρία 

ανάπτυξης 

εφαρμογών 

Android 

(15%) 

Μερική 

Βαθμολογία  

(60%) 

1 Διακουμάκος 

Παναγιώτης-Ιάσων 

78,9 ΟΧΙ 0 Πολύ 

καλή 

75 20 30,03 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συμφώνως με την προκήρυξη κάλεσε τον υποψήφιο, σε συνέντευξη την 

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017.  

Η συνέντευξη κάλυψε κυρίως θέματα γνώσεων προγραμματισμού, με έμφαση στις τεχνολογίες που 

είναι απαραίτητες για τις ανάγκες του έργου CrossCult και τα αντίστοιχα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα, όπως αυτές έχουν περιγραφεί και προδιαγραφεί μέχρι τώρα στα παραδοτέα και τις 

εσωτερικές αναφορές του έργου.  

 Ειδικότερα, στον υποψήφιο υπεβλήθησαν ερωτήσεις σχετικά με τις κάτωθι τεχνολογίες: 

 Γλώσσα προγραμματισμού Java 

 Spring Framework 

 REST web services 

Ο κ. Διακουμάκος επέδειξε άριστη κατάρτιση στις παραπάνω τεχνολογίες καθώς και στη συνδυαστική 

χρήση τους, αποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.  

Κατόπιν της διεξαγωγής των συνεντεύξεων και βαθμολόγησης των υποψηφίων με βάση τις 

αποκρίσεις τους, η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Μερική 

Βαθμολογία (60%) 

Συνέντευξη 

(40%) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

(100%) 

1 Διακουμάκος Παναγιώτης-Ιάσων 30,03 40,00 70,03 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 

Β10109/23.3.2017), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία 

που έλαβε ο υποψήφιος, η τριμελής επιτροπή εισηγείται: 

 την αποδοχή της υποψηφιότητας του κ. Διακουμάκου Παναγιώτη - Ιάσονα (συνολική 

βαθμολογία 70,03) καθώς μπορεί να αναλάβει άμεσα την υλοποίηση των τμημάτων του 

έργου που σχετίζονται με REST web services και Σημασιολογικές τεχνολογίες. 

Οι ενστάσεις περί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 230383) 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 09/05/2017 έως 15/05/2017. 

 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

   Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

            Αναπληρώτρια Πρύτανη 

   για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
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