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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  

 

ANAΡΤΗΤΕO 

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

Τρίπολη,  10/06/2021 

Αρ. Πρωτ.: 10350  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα” 

Πράξη: "Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων 

ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" με κωδικό ΟΠΣ 5050659 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  

Έχοντας υπόψη: 

1. το Π.Δ. 13/2000 (ΦΕΚ 12/Α/1.2.2000) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», όπως ισχύει, 

2. το N.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια-

κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγί-

ας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξε-

ις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

3. τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ει-

δικότερα το άρθρο 64 αυτού,  
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4. την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση 

της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 

"Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ'1822) Υ-

πουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμε-

νων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικα-

σία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»” (ΦΕΚ.5968/τ.Β'31.12.2018), 

5. την Πρόσκληση με Τίτλο ¨Ενίσχυση και Επιτάχυνση των Διαδικασιών Συγχωνεύσεων και 

Καταργήσεων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020” στον Άξονα Προτεραιότητας “Διοικητική  και 

οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες”(ΑΔΑ: ΩΜΙΞ465ΧΙ8-ΙΚΤ),  

6. την υπ' αριθμ. 58/31.12.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και Επιτά-

χυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» και MIS 5050659 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΑΔΑ: 

6ΛΨ846ΜΤΛΡ-ΝΝ2),  

7. την υπ' αριθμ. 4/21.01.2021 της 134ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6426469Β7Δ-ΘΒΓ) 

8. την υπ’ αριθμ. 5/23.03.2021 Απόφαση της 136ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 1 «Οριζόντια Δράση Στρατηγικού Σχεδιασμού» της Πράξης «Ενίσχυση 

και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανε-

πιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5050659» (ΑΔΑ: 6ΒΝΣ469Β7Δ-ΟΟΑ), 

9. την υπ’ αριθμ. 5/08.06.2021 Απόφαση της 143ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

10. τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχω-

νεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (εφεξής «Κυρί-

ως Έργο») που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δη-

μόσιου Τομέα 2014-2020 με κωδ. MIS 5050659, 
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ΚΑΛΕΙ 

οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο (φυσικό πρόσωπο-ανεξάρτητο επαγγελματία) Πτυχιούχο 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, που διαθέτει κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με την παρούσα, να 

υποβάλλει Πρόταση/ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με 

σκοπό την υλοποίηση των εργασιών που εξειδικεύονται στην παρούσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους και τα συνοδευτικά 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της παρούσας (παρ. 6), μέχρι και τις 25/06/2021, 

με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ή απευθείας κατάθεση (κατόπιν ραντεβού λόγω των 

προσωρινών προληπτικών μέτρων για την πανδημία) σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο 

της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού 

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

14:00. 

Σε περίπτωση αποστολής της πρότασης με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, ως εμπρόθεσμη 

κατάθεση νοείται η ημερομηνία αποστολής. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι και την 25/06/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται μέχρι και την 25/06/2021 και ώρα 15:00, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση elke@uop.gr. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

(στη θέση https://www.uop.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (elke.uop.gr). 

  

https://elke.uop.gr/
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1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης 

 

Κωδικός θέσης : ΠΕ1-1 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης έργου με σκοπό τη μελέτη, σχεδιασμό 

και υλοποίηση του νέου δικτύου του Πανεπιστημίου για το σύνολο των πόλεων στις οποίες 

έχει παρουσία το Πανεπιστήμιο. Στη μελέτη εφαρμογής θα περιληφθεί επίσης και ο 

σχεδιασμός της υπολογιστικής / αποθηκευτικής υποδομής (σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής 

για τη δημιουργία του περιβάλλοντος εικονικών μηχανών, αρχιτεκτονική δικτύου και 

πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων). Η μελέτη θα περιλαμβάνει καθορισμό πολιτικής 

ασφαλείας για το συνολικό δίκτυο και την υπολογιστική υποδομή, θα πρέπει να υλοποιηθεί 

και να τεθεί σε λειτουργία, με παράλληλη δημιουργία ενημερωτικού/εκπαιδευτικού. Η θέση 

αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό 1, του Πίνακα Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο Προσωπικό, 

Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου 1 : "Οριζόντια Δράση Στρατηγικού Σχεδιασμού" της Πράξης 

"Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" με κωδικό ΟΠΣ 5050659. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 

ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα δικτύων καθώς και ασφάλειας δικτύων και κυβερνοασφάλειας. 

Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1) του Υποέργου 1 και συμμετοχή στα Παραδοτέα του 

Πακέτου Εργασίας 1, ως κάτωθι:  

 Π1.1.1 Μελέτη και Έκθεση εφαρμογής για την απόκτηση νέων δικτυακών, 

υπολογιστικών και αποθηκευτικών υποδομών. 

 Π1.1.2 Προσωρινή έκθεση δοκιμαστικής λειτουργίας των νέων υποδομών. 

 Π1.1.3 Συγγραφή 3 οδηγών χρήσης (οδηγός ασφάλειας στο διαδίκτυο, οδηγός σύνδεσης 

συσκευών στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, οδηγός ψηφιακής υπογραφής εγγράφου). 

 Π1.1.4 Δημιουργία 5 ενημερωτικών/εκπαιδευτικών βίντεο. 

 Π1.1.5 Τελική έκθεση παραγωγικής λειτουργίας των νέων υποδομών 

Αριθμός θέσεων: Μία (1). 

 

Κωδικός θέσης : ΠΕ2-1 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης έργου με σκοπό την ανάπτυξη 

υπηρεσίας αποθήκευσης και διαμοιρασμού εγγράφων για τις ανάγκες του προσωπικού 

και την ενσωμάτωση της υπηρεσίας σε τρίτες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όπως του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και τη μελέτη και υλοποίηση συστήματος λήψης 

αντιγράφων ασφαλείας.  Η θέση αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό 2 (1η Θέση), του Πίνακα 

Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο Προσωπικό, Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου 1 : "Οριζόντια 
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Δράση Στρατηγικού Σχεδιασμού" της Πράξης "Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών 

συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" με κωδικό 

ΟΠΣ 5050659. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα δικτύων 

καθώς και ασφάλειας δικτύων και κυβερνοασφάλειας, διαχείρισης λειτουργικού συστημάτων, 

εμπειρία σε unix-based λειτουργικά όπως Ubuntu/CENTOS.  

Συμμετοχή στο Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ2) του Υποέργου 1 και Συμμετοχή στα Παραδοτέα 

του Πακέτου Εργασίας 2, ως κάτωθι:  

 Π1.2.1 Μελέτη σχεδιασμού υπηρεσίας αποθήκευσης και διαμοιρασμού εγγράφων 

 Π1.2.2 Ανάπτυξη υπηρεσίας αποθήκευσης και διαμοιρασμού εγγράφων 

 Π1.2.4 Ανάπτυξη συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας 

Αριθμός θέσεων: Μία (1). 

 

Κωδικός θέσης: ΠΕ2-2 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης έργου  με σκοπό την εγκατάσταση, 

λειτουργία και πιστοποίηση  υποδομών τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας καθώς και 

πλατφόρμας ανοικτών μαθημάτων.  Η θέση αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό 2 (2η Θέση), 

του Πίνακα Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο Προσωπικό, Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου 1 : 

"Οριζόντια Δράση Στρατηγικού Σχεδιασμού" της Πράξης "Ενίσχυση και Επιτάχυνση των 

διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" 

με κωδικό ΟΠΣ 5050659. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα 

δικτύων και υποστήριξης υπηρεσιών.  

Συμμετοχή στο Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ2) του Υποέργου 1 και Συμμετοχή στα Παραδοτέα 

του Πακέτου Εργασίας 2, ως κάτωθι:  

 Π1.2.5 Ολοκληρωμένο σύστημα σύγχρονης/ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

 Π1.2.6 Πιστοποίηση αίθουσας τηλεκπαίδευσης ανά πόλη (Κόρινθος, Τρίπολη, Πάτρα, 

Ναύπλιο, Σπάρτη, Καλαμάτα) 

 Π1.2.7 Πλατφόρμα ανοικτών μαθημάτων 

 Π1.2.8 Ανάπτυξη υποδομών τηλεργασίας 

 Π1.2.9 Μελέτη απομακρυσμένης πρόσβασης σε εργαστήρια, μελέτη περίπτωσης: 

Εργαστήριο Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τρίπολη 

Αριθμός θέσεων: Μία (1). 
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Κωδικός θέσης : ΠΕ2-3 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης έργου  με σκοπό την εγκατάσταση 

του λογισμικού αποθήκευσης και διαμοιρασμού στους υπολογιστές του προσωπικού, την 

εκπαίδευση και υποστήριξη στη χρήση, την διαμόρφωση και παραμετροποίηση 

εξυπηρετητών και την υποστήριξη εργασιών των θέσεων ΠΕ2-1 και ΠΕ2-2. Η θέση αντιστοιχεί 

στον αύξοντα αριθμό 2 (3η Θέση), του Πίνακα Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο Προσωπικό, 

Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου 1 : "Οριζόντια Δράση Στρατηγικού Σχεδιασμού" της Πράξης 

"Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" με κωδικό ΟΠΣ 5050659. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 

ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα δικτύων και εμπειρία σε unix-based λειτουργικά όπως 

Ubuntu/CENTOS και υλοποίησης εικονομηχανών. 

Συμμετοχή στο Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ2) του Υποέργου 1 και Συμμετοχή στα Παραδοτέα 

του Πακέτου Εργασίας 2, ως κάτωθι:  

 Π1.2.3 Εκπαίδευση χρηστών στην υπηρεσία διαμοιρασμού εγγράφων (50 χρήστες επί  

2 ώρες) 

 Π1.2.10 Παραμετροποίηση εξυπηρετητών  

 Π1.2.11 Παραμετροποίηση παρακολούθησης λειτουργίας συστημάτων 

 Π1.2.12 Εκπαίδευση στα συστήματα τηλεκπαίδευσης/τηλεργασίας (80 χρήστες Χ 2 

ώρες) 

Αριθμός θέσεων: Μία (1). 

 

Κωδικός θέσης : ΠΕ3-1 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης έργου με σκοπό την ανάπτυξη του 

πληροφοριακού συστήματος πρακτικής άσκησης. Οι ενέργειες που θα εκτελεστούν 

περιλαμβάνουν καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και απαιτήσεων/ προδιαγραφών, 

σχεδιασμό, υλοποίηση, καθώς και τεκμηρίωση, συγγραφή βοήθειας και εκπαίδευση 

προσωπικού. Η θέση αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό 3 (1η Θέση), του Πίνακα Β.2 Ομάδας 

Έργου – Έκτακτο Προσωπικό, Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου 1 : "Οριζόντια Δράση 

Στρατηγικού Σχεδιασμού" της Πράξης "Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών 

συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" με κωδικό 

ΟΠΣ 5050659. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο σε προγραμματισμό, σε 

εργαλεία προγραμματισμού καθώς και σε ανάπτυξη λογισμικού και πληροφοριακών 

συστημάτων.  

Συμμετοχή στο Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3) του Υποέργου 1 και Συμμετοχή στα Παραδοτέα 

του Πακέτου Εργασίας 3, ως κάτωθι:  

ΑΔΑ: Ψ6Β4469Β7Δ-51Μ



 
 

 

 

σελίδα 8 
 

   
 

 Π1.3.1 Ανάπτυξη συστήματος Πρακτικής Άσκησης  

 Π1.3.2 Εκπαίδευση προσωπικού στο σύστημα Πρακτικής Άσκησης  

Αριθμός θέσεων: Μία (1). 

Κωδικός θέσης : ΠΕ3-2 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης έργου με σκοπό την ανάπτυξη του 

πληροφοριακού συστήματος φοιτητικής μέριμνας. Οι ενέργειες που θα εκτελεστούν 

περιλαμβάνουν σχεδιασμό και υλοποίηση καθώς και τεκμηρίωση και εκπαίδευση 

προσωπικού. Η θέση αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό 3 (2η Θέση), του Πίνακα Β.2 Ομάδας 

Έργου – Έκτακτο Προσωπικό, Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου 1 : "Οριζόντια Δράση 

Στρατηγικού Σχεδιασμού" της Πράξης "Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών 

συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" με κωδικό 

ΟΠΣ 5050659. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο σε προγραμματισμό, σε 

εργαλεία προγραμματισμού καθώς και σε ανάπτυξη λογισμικού και πληροφοριακών 

συστημάτων.  

Συμμετοχή στο Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3) του Υποέργου 1 και Συμμετοχή στα Παραδοτέα 

του Πακέτου Εργασίας 3, ως κάτωθι:  

 Π1.3.3 Ανάπτυξη συστήματος Φοιτητικής Μέριμνας  

 Π1.3.4 Εκπαίδευση προσωπικού στο σύστημα φοιτητικής μέριμνας 

Αριθμός θέσεων: Μία (1). 

 

Κωδικός θέσης : ΠΕ3-3 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης έργου με σκοπό τη σύνταξη μελέτης 

διασύνδεσης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου με το σύστημα ροών εργασιών. Η μελέτη  θα καταγράψει την υφιστάμενη 

κατάσταση από πλευράς πληροφοριακών συστημάτων και θα προτείνει το βέλτιστο τρόπο 

διασύνδεσης των υφιστάμενων συστημάτων με το προτεινόμενο σύστημα ροών εργασιών. Η 

θέση αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό 3 (3η Θέση), του Πίνακα Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο 

Προσωπικό, Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου 1 : "Οριζόντια Δράση Στρατηγικού Σχεδιασμού" 

της Πράξης "Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων 

ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" με κωδικό ΟΠΣ 5050659. 

Συμμετοχή στο Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3) του Υποέργου 1 και Συμμετοχή στα Παραδοτέα 

του Πακέτου Εργασίας 3, ως κάτωθι:  

 Π1.3.5 Μελέτη διασύνδεσης υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων μέσω του 

συστήματος διαχείρισης ροών εργασίας 
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Αριθμός θέσεων: Μία (1). 

 

2. Προσόντα για την κάλυψη των θέσεων: 

2.1. Απαιτούμενα προσόντα (ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής) 

Απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων είναι: 

 Για τις Θέσεις ΠΕ1-1 / ΠΕ3-1 / ΠΕ3-2 : 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης πληροφορικής. Σε περίπτωση 

ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ/ 

ΔΟΑΤΑΠ. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η οποία να 

καλύπτει το διάστημα της σύμβασης (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

 

 Για τις Θέσεις ΠΕ2-1 / ΠΕ2-2 / ΠΕ2-3: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης πληροφορικής ή θετικής κατε-

ύθυνσης ή τεχνολογικών εφαρμογών. Σε περίπτωση ισότιμου τίτλου σπουδών 

της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η οποία να 

καλύπτει το διάστημα της σύμβασης (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

 Για τη Θέση ΠΕ3-3: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης πληροφορικής ή δημόσιας διοί-

κησης. Σε περίπτωση ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται α-

ναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ. 

 Πιστοποιημένη Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ2/C2), βάσει των κριτηρίων 

του ΑΣΕΠ. 

 Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή/ και σχεδι-

ασμού ψηφιακών υπηρεσιών. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης η οποία να 

καλύπτει το διάστημα της σύμβασης (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

 

2.2. Πρόσθετα προσόντα (βαθμολογούμενα) 

Επιπρόσθετα προσόντα  

 Για όλες τις Θέσεις (ΠΛΗΝ της Θέσης ΠΕ3-3): 
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 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης. Σε 

περίπτωση ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση 

από ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ. 

 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

 Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης. 

 Για τη Θέση ΠΕ3-3: 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης. Σε πε-

ρίπτωση ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από 

ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ. 

 Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία, επιπλέον της ελάχιστης ζητούμενης, συ-

ναφής με το αντικείμενο της θέσης. 

 Επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων, καταγραφή προδιαγρα-

φών και σχεδιασμό έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

3 Διάρκεια Σύμβασης:  

 

 Θέση ΠΕ1-1: Η διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία υπογραφής 

της. Για ενδεικτική ημερομηνία υπογραφής 1 Ιουλίου 2021 η διάρκεια της σύμβασης θα 

είναι 27 μήνες (λήξη της σύμβασης 30 Σεπτεμβρίου 2023). Η διάρκεια της σύμβασης 

δύναται να παραταθεί ή ανανεωθεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει  το 

χρονικό διάστημα υλοποίησης του Κυρίως Έργου του σημείου 10. του προοιμίου της 

παρούσας Πρόσκλησης, μετά από σχετικό αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και 

θετική Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. 

 Θέσεις ΠΕ2-1 / ΠΕ2-2/ ΠΕ2-3: Η διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την 

ημερομηνία υπογραφής της. Για ενδεικτική ημερομηνία υπογραφής 1 Ιουλίου 2021 η 

διάρκεια της σύμβασης θα είναι 27 μήνες (λήξη της σύμβασης 30 Σεπτεμβρίου 2023). Η 

διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ή ανανεωθεί για χρονικό διάστημα που 

δεν θα υπερβαίνει  το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Κυρίως Έργου του σημείου  

10. του προοιμίου της παρούσας Πρόσκλησης, μετά από σχετικό αίτημα του 

Επιστημονικού Υπευθύνου και θετική Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης. 

 Θέσεις ΠΕ3-1 / ΠΕ3-2 / ΠΕ3-3: Η διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την 

ημερομηνία υπογραφής της. Για ενδεικτική ημερομηνία υπογραφής 1 Ιουλίου 2021 η 

διάρκεια της σύμβασης θα είναι 23 μήνες (λήξη της σύμβασης 31 Μαΐου 2023). Η 

διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ή ανανεωθεί για χρονικό διάστημα που 

δεν θα υπερβαίνει  το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Κυρίως Έργου του σημείου  

10. του προοιμίου της παρούσας Πρόσκλησης, μετά από σχετικό αίτημα του 
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Επιστημονικού Υπευθύνου και θετική Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης. 

4 Τόπος Εκτέλεσης:   

 

Ως τόπος εκτέλεσης ορίζεται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στις εγκαταστάσεις του, 

υπό την επίβλεψη του Εργοδότη-Φορέα (όπως αναφέρεται στην ενότητα 8.x, 8.xi). 

Συγκεκριμένα: 

 Για τη Θέση ΠΕ1-1: στην πόλη της Τρίπολης,   

 Για τη Θέση ΠΕ2-1: στην πόλη της Τρίπολης,   

 Για τη Θέση ΠΕ2-2: στην πόλη της Τρίπολης, 

 Για τη Θέση ΠΕ2-3: στην πόλη της Καλαμάτας 

 Για τη Θέση ΠΕ3-1: στην πόλη της Τρίπολης, 

 Για τη Θέση ΠΕ3-2: στην πόλη της Τρίπολης, 

 Για τη Θέση ΠΕ3-3: στην πόλη της Τρίπολης.      

       

5. Κόστος στο έργο – Τρόπος Πληρωμής:  

 Θέση ΠΕ1-1: Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

Ενδεικτικά για το χρονικό διάστημα 1.7.2021-30.9.2023, το ποσό ανέρχεται σε 62.100,00 € 

(στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και 

ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις).  

 

 Θέσεις ΠΕ2-1 / ΠΕ2-2/ ΠΕ2-3: Για κάθε θέση ξεχωριστά, το ακριβές ποσό εξαρτάται 

από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Ενδεικτικά για το χρονικό διάστημα 1.7.2021-

30.9.2023, το ποσό ανέρχεται σε 62.100,00 € (στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι 

ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι 

νόμιμες κρατήσεις).  

 

 Θέσεις ΠΕ3-1 / ΠΕ3-2 / ΠΕ3-3: Για κάθε θέση ξεχωριστά, το ακριβές ποσό εξαρτάται 

από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Ενδεικτικά για το χρονικό διάστημα 1.7.2021-

31.7.2023, το ποσό ανέρχεται σε 57.500,00 € (στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι 

ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι 

νόμιμες κρατήσεις).  

Η αμοιβή στους εξωτερικούς συνεργάτες θα καταβάλλεται τμηματικά, σε περιοδική βάση, 

λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του έργου και την τμηματική παραλαβή των 

προβλεπόμενων παραδοτέων, η δε πλήρης αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει 

μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου. Οι ανωτέρω καταβολές καθώς και η 

εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη: 
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 τις προβλέψεις της παρ. 18 του άρθρου 12 της υπουργικής απόφασης του σημείου  4, 

 την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του σημείου 8. 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος για το παρασχεθέν έργο θα πραγματοποιείται υπό 

τους εξής όρους που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:  

 πιστοποίηση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης της καλής εκτέλεσης του 

παρασχεθέντος έργου, βάσει αντίστοιχης μηνιαίας αναλυτικής ατομικής έκθεσης 

πεπραγμένων του εξωτερικού συνεργάτη,  

 υποβολή των αναγκαίων παραστατικών πληρωμής εκ μέρους του εξωτερικού 

συνεργάτη, 

 ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου. 

 

6.  Διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

6.1 Υποβολή Πρότασης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και τα συνοδευτικά 

δικαιολογητικά της παρ. 6.2, μέχρι και τις 25/06/2021, με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ή 

απευθείας κατάθεση (κατόπιν ραντεβού λόγω των προσωρινών προληπτικών μέτρων για την 

πανδημία) σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00. 

Σε περίπτωση αποστολής με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, ως εμπρόθεσμη κατάθεση νοείται η 

ημερομηνία αποστολής. 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη. 

Υπόψη κα Μπουσιούτη Όλγα 

Τηλ. (αποκλειστικά προς χρήση από την εταιρεία ταχυμεταφοράς): 2710.372128 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου 

τα ακόλουθα: 

«Υποβολή  αίτησης  για την υπ’ αριθ. 10350/10.06.2021  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

- Θέση…….».  

Κατά τη διαμόρφωση και υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν 

επιπλέον υπόψη τους τα εξής: 
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 Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

 Για τους/ις ενδιαφερόμενους/ες, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή 

συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, 

πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, 

όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού 

του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό 

αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξαιρούνται από την 

υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 

του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 

προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι 

οποίες χορηγήθηκαν από: i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

(Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 ≪ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 

Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ≫ 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της 

επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει 

κάθε φορά ή iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των 

διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση 

ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης 

Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 

«Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο 

συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων 

που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια 

άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με 

τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986 (Α΄ 35), 

53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄613). 

 

6.2 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι: 
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i. Έντυπο Αίτησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (παρ. 9). 

ii. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισοδύναμου διοικητικού εγγράφου. 

iii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού 

Βιογραφικού (Europass http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions). 

iv. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η  

αναγνώριση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 

v. Αναλυτικό πίνακα στοιχείων απόδειξης εμπειρίας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 

vi. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα ανωτέρω. 

vii. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα πρόσθετα προσόντα ανωτέρω. 

viii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι: 

o αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθ. 10350/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, 

o όλα τα στοιχεία της πρότασης είναι ακριβή και αληθή, 

o δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του/ης οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 8 της 

παρούσας, (υπ’ αριθ. 10350/10.06.2021)  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

o όλα τα έγγραφα που κατατίθενται αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή των επίσημων αντιγράφων, τα οποία διατηρεί στο αρχείο του/ 

της και μπορούν να επιδειχθούν άμεσα αυτά, εάν ζητηθεί, 

o δύναται να εκτελέσει το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην 

Πρόσκληση, 

o για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν 

συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό του/ της και σε αντίθετη περίπτωση, 

θα φροντίσει για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η 

αίτησή του/ της γίνει δεκτή. 

o παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή/ συγκατάθεσή του/ της για την 

διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών του/ της δεδομένων 

(ονοματεπώνυμο – πόλη – Διεύθυνση – ΤΚ – τηλέφωνο – mail – ΑΦΜ – ΔΟΥ), 

προκειμένου να διενεργηθούν όσες πράξεις απαιτούνται για την εκτέλεση του 

έργου, σύμφωνα με τον υπ. αριθ. 679/2016 ΚΕΕ, για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις της πρόσκλησης. 

H υπεύθυνη δήλωση θα φέρει θεώρηση για το γνήσιο υπογραφής, εκτός εάν εκδοθεί 

μέσω της εφαρμογής www.gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese). 

 

7. Διαδικασία Επιλογής 

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται στην 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64, 

παρ. 3δ. του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. Η επιλογή της αίτησης πραγματοποιείται ύστερα από 

http://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese
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εκτίμηση των Απαιτούμενων και των Πρόσθετων προσόντων αντίστοιχα, με τη σύνταξη 

πρακτικού αξιολόγησης, όπου θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία της πρόσκλησης, ενώ όσοι/ες 

επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η 

αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές 

αντικείμενο. 

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) στάδια, σύμφωνα με την 

ανάλυση των αμέσως επόμενων παραγράφων. Σε κάθε στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

δύναται να καλέσει τους/τις υποψηφίους/ες για τυχόν διευκρινίσεις/ υποβολή 

συμπληρωματικών στοιχείων επί του φακέλου τους. 

  

7.1 Στάδιο 1: Έλεγχος επιλεξιμότητας 

Στο πρώτο στάδιο ελέγχεται η κάλυψη των απαιτούμενων προσόντων τα οποία συνιστούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  για την κάλυψη της θέσης. 

Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της παρούσας πρόσκλησης, δε 

βαθμολογούνται και απορρίπτονται. 

 

7.2 Στάδιο 2: Κριτήρια Επιλογής 

Η εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής πραγματοποιείται επί τη βάσει των Πρόσθετων 

Προσόντων και μόνο για τους ενδιαφερόμενους που έχουν περάσει επιτυχώς τον έλεγχο 

Επιλεξιμότητας του Σταδίου 1. 
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Κριτήρια Επιλογής:  

Απαιτούμενα προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Ύπαρξη 

*Για τις Θέσεις ΠΕ1-1 / ΠΕ3-1 / ΠΕ3-2: Πτυχίο ΑΕΙ 

στον κλάδο της Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση 

από ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ). 
*Για τις Θέσεις ΠΕ2-1 / ΠΕ2-2 / ΠΕ2-3: Πτυχίο ΑΕΙ 

στον κλάδο της Πληροφορικής ή θετικής κατεύθυνσης ή 
τεχνολογικών εφαρμογών ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ/ 

ΔΟΑΤΑΠ) 
*Για τη Θέση ΠΕ3-3: Πτυχίο ΑΕΙ στον κλάδο της 

Πληροφορικής ή Δημοσιας Διοίκησης ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση από 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ) 

 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

*Για τη Θέση ΠΕ3-3: Πιστοποιημένη Άριστη γνώση 

Αγγλικών (επίπεδο Γ2/C2), βάσει των κριτηρί-ων του 

ΑΣΕΠ. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

*Για τη Θέση ΠΕ3-3: Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε 

έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή/ και σχεδιασμού 

ψηφιακών υπηρεσιών. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

*Για όλες τις Θέσεις: Στρατιωτικές υποχρεώσεις 

εκπληρωμένες ή αναβολή στράτευσης για το 

χρονικό διάστημα της σύμβασης ή νόμιμη 

απαλλαγή (αφορά τους άρρενες υποψήφιους) 

Απαιτούμενο                          ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Επιθυμητά προσόντα   

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

*Για όλες τις Θέσεις : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο 

της θέσης ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 

αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση από 

ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ) 

Καλύπτεται: 100 μονάδες. 

Δεν καλύπτεται: 0 μονάδες 

  

Για όλες τις 

Θέσεις (ΠΛΗΝ 

της Θέσης ΠΕ3-3): 

25% 

 

Για τη Θέση 

ΠΕ3-3: 

 

        15% 

*Για όλες τις Θέσεις (ΠΛΗΝ της Θέσης ΠΕ3-3): 

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, βάσει κριτηρίων 

ΑΣΕΠ 

Καλή γνώση: 30 μονάδες 

Πολύ καλή γνώση: 65 μονάδες  

Άριστη γνώση: 100 μονάδες 

Για όλες τις 

Θέσεις (ΠΛΗΝ 

της Θέσης ΠΕ3-3): 

20% 

 

 

------- 

*Για όλες τις Θέσεις (ΠΛΗΝ της Θέσης ΠΕ3-3): 

Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το 

αντικείμενο της θέσης 

20 μόρια ανά έτος, με μέγιστο 

αριθμό τα 5 έτη (Προσμετράται σε 

έτη, η διαθέσιμη επαγγελματική 

εμπειρία 

Για όλες τις 

Θέσεις (ΠΛΗΝ 

της Θέσης ΠΕ3-3): 

30% 

 

------- 

*Για τη Θέση ΠΕ3-3: Πρόσθετη επαγγελματική 

εμπειρία, επιπλέον της ελάχιστης ζητούμενης, 

συναφής με το αντικείμενο της θέσης.  

20 μόρια ανά έτος, με μέγιστο 

αριθμό τα 5 έτη (Προσμετράται σε 

έτη, η πρόσθετη επαγγελματική 

εμπειρία 

 

 

------- 

 

Για τη Θέση 

ΠΕ3-3: 

40% 

*Για τη Θέση ΠΕ3-3: Επαγγελματική εμπειρία 

στην ανάλυση απαιτήσεων, καταγραφή 

προδιαγραφών και σχεδιασμό έργων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

20 μόρια ανά έτος, με μέγιστο 

αριθμό τα 5 έτη (Προσμετράται σε 

έτη, η πρόσθετη επαγγελματική 

εμπειρία 

 

------- 

 

Για τη Θέση 

ΠΕ3-3: 

20% 
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Συνέντευξη (βλ. σημείωση 1) Η επιτροπή θα αξιολογήσει 

σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά 

κατανόηση αντικειμένου, συναφή 

τεχνική κατάρτιση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και δεξιότητες 

συνεργασίας.  

Μέγιστο: 100 μονάδες  

 

 

25% (για όλες τις θέσεις) 

Σύνολο  100% 100% 

 

Σημείωση 1. 

Κριτήριο Επεξήγηση Κλίμακα Αριθμός Μορίων 

1 
Επαγγελματική ανάπτυξη και 

προοπτική 

Χαμηλή: 

Μεσαία: 

Υψηλή:  

0%-50% 

51%-75% 

76%-100% 
 

20 

2 
Ικανότητα συνεργασίας και 

επικοινωνίας 

Χαμηλή: 

Μεσαία: 

Υψηλή:  

0%-50% 

51%-75% 

76%-100% 
 

30 

3 Αντίληψη – κρίση 
Χαμηλή: 

Μεσαία: 

Υψηλή:  

0%-50% 

51%-75% 

76%-100% 
 

30 

4 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – αυτονομία 
Χαμηλή: 

Μεσαία: 

Υψηλή:  

0%-50% 

51%-75% 

76%-100% 
 

20 

 

7.3 Στάδιο 3: Ενημέρωση υποψηφίων – Διαδικασία ενστάσεων 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει τη 

σχετική της εισήγηση στο αρμόδιο για τη λήψη της σχετικής Απόφασης όργανο του ΕΛΚΕ. 

 Η Απόφαση του ΕΛΚΕ αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια και στις 

ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr) και του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (elke.uop.gr). 

 Οι υποψήφιοι/ ες που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούνται να προσφύγουν εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής 

αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια.  

 Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

 Οι υποψήφιοι/ ες έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται για την ανάρτηση των 

αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr) και 

στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (elke.uop.gr), απ’ όπου 
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προκύπτει και ο ΑΔΑ της σχετικής απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων εκ μέρους του 

αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ. 

 Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του 

τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν 

υποβληθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων. 

 Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) όπως ισχύει. 

 

8. Λοιποί όροι 

i. Στην παρούσα πρόσκληση δύνανται να υποβάλουν πρόταση Έλληνες πολίτες ή 

πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης ή πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ii. Σε κάθε περίπτωση, ο υποβάλλων θα πρέπει να γνωρίζει αποδεδειγμένα άριστα στην 

Ελληνική γλώσσα. 

iii. Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 

τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να διαθέτουν αναβολή στράτευσης η 

οποία θα καλύπτει το διάστημα της σύμβασης.. 

iv. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα:  

 τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των 

Παραρτημάτων της, 

 ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Φορέα να 

διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο, 

v. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών της παρ. 6.2 της παρούσας, παρέχεται η ρητή 

και ανεπιφύλακτη συναίνεσή/ συγκατάθεση των ενδιαφερομένων  για τη διακράτηση 

και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων 

(ονοματεπώνυμο – πόλη – Διεύθυνση – ΤΚ – τηλέφωνο – mail – ΑΦΜ –ΔΟΥ), 

προκειμένου να διενεργηθούν όσες πράξεις απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, 

σύμφωνα με τον υπ. αρίθ. 679/2016 ΚΕΕ, για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης. 

vi. Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους: 

 Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής.  
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 Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.  

 Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή.  

 Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

 Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 

vii. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 

σύναψη της σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η 

σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων 

για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

viii. Η ενημέρωση για τη συνέντευξη των υποψηφίων στην παρούσα πρόσκληση επαφίεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

ix. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 

υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.  

x. Κύριος τόπος εκτέλεσης εργασίας είναι τα γραφεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

στην πόλη της Τρίπολης, καθώς και οι λοιπές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

xi. Για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την πανδημία και μεγιστοποίησης 

της αποτελεσματικότητας των εργασιών του εξωτερικού συνεργάτη, δίνεται η 

δυνατότητα αξιοποίησης κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων για την επιτέλεση των 

καθηκόντων του εξωτερικού συνεργάτη που θα επιλεγεί μέσω της παρούσας 

διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την εξ αποστάσεως συνεργασία με τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο και τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

xii. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του 

σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 

υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως. 

Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης 

υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 

διάστημα, όπως αυτό έχει οριστεί. 

xiii. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων θα γίνεται με 

τους ίδιους πάντα όρους. 
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xiv. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα πρόσκληση για λόγους 

ανωτέρας βίας (π.χ. έλλειψη οικονομικών κονδυλίων ή τεχνικών προβλημάτων κ.λ.) 

και ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του. 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα εντύπου Πρότασης 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 10350/10.06.2021 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος με τα στοιχεία:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα:   

 Όνομα πατρός:   

 ΑΦΜ:   

 Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού:  

 E-mail:  

Ημερομηνία γέννησης:   

 Υπηκοότητα:   

 Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):  Απαλλαγή:…. 

       Εκπληρωμένη: …. από …/…/… έως :…/…/…. 

 

Υποβάλλω αίτηση στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών 

συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδ. MIS 

5050659 (εφεξής «Κυρίως Έργο») που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. 

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020.  

- Κωδικός θέσης: …………………………………… 

 

Η παρούσα αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

……………………………. 

…………………………… 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

………………………………………
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Πίνακα Τεκμηρίωσης Εμπειρίας 

 

         ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον 

απαιτείται) 

 

 

 

 

 

 

α/α 

 

 

 

 

 

Από 

 

 

 

 

 

Έως 

(α) (β)  

 

 

 

 

Φορέας απασχόλησης – 

Εργοδότης 

Κ
α
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γ
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ρ

ία
 φ
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ρ

έα
 (1

)  

 

 

 

 

 

Αντικείμενο 

απασχόλησης 

 

Μ
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σ
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ό
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ς 
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μ
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ες

 α
π

α
σ
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ό
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η
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ΣΥΝΟΛΟ:                             ……….      …….                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                     ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ(2) 

 

(1) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, 

όπου Ι: Ιδιωτικός τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: 

Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα 

της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. 

Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε». 

(2) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει 

εμπειρία, το σύνολο των ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως 

αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσμα 

προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α) 
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