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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                    Απόφαση 29/07.02.2023 

      Της 212ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

            του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 07.02.2023 

 

Την 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 212η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2310/03.02.2023 

Πρόσκλησης και της από 06.02.2023 ορθής επανάληψης του Πρύτανη, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Κατσή.  

 

Παρόντες:  

1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (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. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Τρυφωνόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Τζιφάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).   

ΑΔΑ: 9ΘΖ8469Β7Δ-5Ο5



 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

 

Απόντες:  

1. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος. 

2. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τακτικό 

μέλος (αιτιολογημένα απών). 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παφύλια, υπάλληλος 

ΙΔAΧ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 10:03 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 29: Αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Δημήτριου 

Βενιέρη, Διευθυντή του ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική» (Κ.Α. 0367), για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της 

υπ΄ αριθμ. 28845/12.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο. 

(Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Δέσποινα Τσακίρη)  

 

Ο Πρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής, δίνει το λόγο στην εκπρόσωπο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
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Πολιτικής, Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Τσακίρη, η οποία ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ’ αριθμ. 

827/16.01.2023 (αρ. εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ: 1568/23.01.2023) αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Δημήτριου Βενιέρη, Διευθυντή του ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική» (Κ.Α. 0367), για 

έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 28845/12.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο. 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο καθώς και τo Απόσπασμα 

Πρακτικών της 227ης/12.01.2023 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Θέμα 7.1.1), αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1569/23.01.2023 Πρακτικού 

Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 28845/12.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική (Κ.Α. 0367)», όπως παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και 

β) την έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων, με 

τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 202/27-12-2022, με αντικείμενο: ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του ΠΜΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»’’, ως ακολούθως: 

Χρονική διάρκεια:  

▪ Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στη Διαύγεια και για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

▪ Για σύμβαση με ΤΠΥ: Δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του 

Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, 

εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την 

ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν παράταση αυτού. 

▪ Για σύμβαση με Τίτλο Κτήσης: Ισχύει η υπ’ αριθμ. 59/01.02.2022 Απόφαση της 168ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 9ΦΞΨ469Β7Δ-ΛΘ9). 

 

Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 2.000,00€. Στο ποσό 

συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου/ης, ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες 

κρατήσεις. Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω 

ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου/ης ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες 

εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

 

Αποζημίωση Σύμβασης:  

▪ Σύμφωνα με την ενότητα 7 του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 88/16.02.2021 Απόφασης της 133ης 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9Ω11469Β7Δ-Β74).  

▪ Για σύμβαση με Τίτλο Κτήσης: Ισχύει η υπ’ αριθμ. 59/01.02.2022 Απόφαση της 168ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 9ΦΞΨ469Β7Δ-ΛΘ9). 

▪ Η αμοιβή θα καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του έργου και την 

παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων, η δε πλήρης αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει 
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μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος για το 

παρασχεθέν έργο θα πραγματοποιείται υπό τους εξής όρους που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:  

ꟷ πιστοποίηση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης της καλής εκτέλεσης του παρασχεθέντος έργου, 

βάσει αντίστοιχης μηνιαίας αναλυτικής ατομικής έκθεσης πεπραγμένων του εξωτερικού συνεργάτη,  

ꟷ υποβολή των αναγκαίων παραστατικών πληρωμής εκ μέρους του εξωτερικού συνεργάτη,  

ꟷ ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου.  

 

Τόπος Απασχόλησης:  

 

Στις εγκαταστάσεις της Γραμματείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοινωνική Πολιτική» του Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο. 

 

Αντικείμενο: 

 

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης (H/Y και Δικτύων) και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΠΜΣ 

«Κοινωνική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου με αντικείμενο:  

▪ Υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων Η/Υ, (υλικό και 

λογισμικό).  

▪ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση της ιστοσελίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

«Κοινωνικής Πολιτική».  

▪ Προστασία ηλεκτρονικών αρχείων.  

▪ Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.  

▪ Χειρισμό, παραμετροποίηση και λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος Windows 10 & 11 Pro  

▪ Χειρισμό και λειτουργία (επίπεδο άριστο) του MS Office (έκδοσης 2010 ή πιο πρόσφατης).  

▪ Χειρισμό και λειτουργία (επίπεδο άριστο) των OpenOffice και LibreOffice.  

▪ Χειρισμό και λειτουργία (επίπεδο άριστο) του MS Visio (έκδοσης Premium 2010 ή πιο πρόσφατης).  

▪Χειρισμό και λειτουργία (επίπεδο άριστο) του Adobe Acrobat Pro.  

▪ Εγκατάσταση, συντήρηση, παραμετροποίηση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

(Eclass, StudentsWeb, Epresence, Webex, Alfaview, Zoom, MS Teams, Skype,κ.ά.).  

▪ Χειρισμό, παραμετροποίηση, λειτουργία και προγραμματισμό εφαρμογών CMS συστημάτων: Joomla, 

WordPress και Drupal.  

▪ Στη διαστασιολόγηση δικτύου δεδομένων τόσο ενσύρματου όσο και ασύρματου (εγκατάσταση δομημένης 

καλωδίωσης και παραμετροποίηση των switches και access points του δικτύου).  

▪ Στη διαστασιολόγηση δικτύου τηλεφωνίας που αφορά στην εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, στην 

εγκατάσταση τερματικών τηλεφωνικών συσκευών και στην παραμετροποίηση του τηλεφωνικού κέντρου.  

▪ Παραμετροποίηση εφαρμογών με βάση τα πρωτόκολλα, TCP/IP και LDAP 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: prog@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης), εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 

από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής – έγκρισης αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του 

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

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

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

                          Τρίπολη, 7 Φεβρουαρίου 2023 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

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 

 

 

                                                                                                                           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 28845/12-12-2022 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Βενιέρης Δημήτρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος 

2.  Κοντούλη - Γείτονα Μαρία, Καθηγήτρια 

3. Φερώνας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης δεν έχουν την ιδιότητα συζύγου ή συμβίου ή σχέσεις συγγένειας 

έως τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Τα μέλη τα οποία 

ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 7/09-12-22 της 207ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ Ω27Λ469Β7Δ-ΝΟΙ) διενήργησαν 

αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν 

μέχρι και τις 27/12/2022, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr/  στην Τρίπολη, για την 

ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου, με αντικείμενο: «Τεχνική - Πληροφορική 

Υποστήριξη του ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική» με 

κωδικό αριθμό Κ.Α. 80367.  

 
Χρονική Διάρκεια 

• Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στη Διαύγεια και για το χρονικό διάστημα έξι (6) 

μηνών. 

• Για σύμβαση με ΤΠΥ: Δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του 

Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου 

Πελοποννήσου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας 

Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν παράταση 

αυτού.  

• Για σύμβαση με Τίτλο Κτήσης: Ισχύει η υπ’ αριθμ. 59/01.02.2022 Απόφαση της 168ης Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 9ΦΞΨ469Β7Δ-ΛΘ9).   

 
Τόπος 

Στις εγκαταστάσεις της Γραμματείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοινωνική Πολιτική» του 

https://submissions.uop.gr/
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Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο. 

 
Αμοιβή 

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 2.000,00 €. Στο ποσό 

συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου/ης, ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι 

νόμιμες κρατήσεις. Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 

4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές 

ασφαλισμένου/ης ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

Αντικείμενο θέσης: 

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης (H/Y και Δικτύων) και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων 

του ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο: 

▪ Υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων Η/Υ, (υλικό και 
λογισμικό). 
▪ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση της ιστοσελίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών «Κοινωνικής Πολιτική». 
▪ Προστασία ηλεκτρονικών αρχείων. 
▪ Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας. 
▪ Χειρισμό, παραμετροποίηση και λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος Windows 10 & 11 Pro 
▪ Χειρισμό και λειτουργία (επίπεδο άριστο) του MS Office (έκδοσης 2010 ή πιο πρόσφατης). 
▪ Χειρισμό και λειτουργία (επίπεδο άριστο) των OpenOffice και LibreOffice. 
▪ Χειρισμό και λειτουργία (επίπεδο άριστο) του MS Visio (έκδοσης Premium 2010 ή πιο πρόσφατης). 
▪ Χειρισμό και λειτουργία (επίπεδο άριστο) του Adobe Acrobat Pro. 
▪ Εγκατάσταση, συντήρηση, παραμετροποίηση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
τηλεκπαίδευσης (Eclass, StudentsWeb, Epresence, Webex, Alfaview, Zoom, MS Teams, Skype,κ.ά.). 
▪ Χειρισμό, παραμετροποίηση, λειτουργία και προγραμματισμό εφαρμογών CMS συστημάτων: 
Joomla, WordPress και Drupal. 
▪ Στη διαστασιολόγηση δικτύου δεδομένων τόσο ενσύρματου όσο και ασύρματου (εγκατάσταση 
δομημένης καλωδίωσης και παραμετροποίηση των switches και access points του δικτύου). 
▪ Στη διαστασιολόγηση δικτύου τηλεφωνίας που αφορά στην εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, 
στην εγκατάσταση τερματικών τηλεφωνικών συσκευών και στην παραμετροποίηση του 
τηλεφωνικού κέντρου. 
▪ Παραμετροποίηση εφαρμογών με βάση τα πρωτόκολλα, TCP/IP και LDAP 

 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Η/Υ ή άλλο 

αντίστοιχο της ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ). 

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο σε 

Α.Ε.Ι. 

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ, 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές αντικείμενο, όπως ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστημάτων, δικτύων (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). Στις περιπτώσεις 5-ετούς φοίτησης 

τεκμαίρεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που συνάδει από το πτυχίο. 

• Πιστοποιημένη Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση και προγραμματιστική επέκταση συστημάτων διαχείριση περιεχομένου (CMS). 
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• Πιστοποιημένες γνώσεις σε αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος (π.χ. 

πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών). 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων στη χρήση Η/Υ και σε 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης. 

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της     
βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας):  

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

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. ***************** με Α.Π.: 202/27-12-2022 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης ************** με Α.Π. 202/27-12-2022, 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: 

 

Απαιτούμενα προσόντα  

Κριτήριο επιλογής Οδηγία αξιολόγησης Ύπαρξη Αξιολόγηση 

1 
Πτυχίο ΑΕΙ στους κλάδους που 

αναφέρονται 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

2 

Επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων (4) 

ετών στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο σε 

ΑΕΙ 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

3 
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

4 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(για άρρενες υποψηφίους) 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

Επιπρόσθετα προσόντα  

Κριτήριο επιλογής Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 
Αξιολόγηση 

υποψηφίου 

1 
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

▪ 0 μονάδες αν δεν υπάρχει 

▪ 100 μονάδες αν υπάρχει 
10% 7% 

2 

Πιστοποιημένη Εμπειρία στην τεχνική 

υποστήριξη πληροφοριακών 

συστημάτων εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση και 

προγραμματιστική επέκταση 

συστημάτων διαχείριση περιεχομένου 

(CMS). 

▪ 50 μονάδες για ελάχιστη 

απαίτηση τριών ετών  

▪ 10 μονάδες για κάθε 

εξάμηνο επιπλέον  

▪  Μέγιστο 100 μονάδες 

40% 36% 

3 

Πιστοποιημένες γνώσεις σε αντικείμενα 

συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του 

τμήματος (π.χ. πτυχίο, μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών). 

▪ 0 μονάδες αν δεν υπάρχει 

▪ 100 μονάδες αν υπάρχει 
10% 6% 
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4 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διενέργεια 

επιμορφωτικών σεμιναρίων στη χρήση 

Η/Υ και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

τηλεκπαίδευσης. 

▪ 0 μονάδες αν δεν υπάρχει 

▪ 100 μονάδες αν υπάρχει 
10% 8% 

5 Συνέντευξη 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει 

σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά 

κατανόηση αντικειμένου, 

συναφή τεχνική κατάρτιση, οι 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας και ομαδικής 

εργασίας, η διοικητική και 

οργανωτική ικανότητα, η 

πρωτοβουλία, η ανάληψη 

ευθυνών. 

30% 24% 

Σύνολο υποψηφίου: 81% 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (28845/12.12.2022), ως προς 
τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των αιτήσεων, η Τριμελής Επιτροπή 
εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή ***************** με Α.Π. 202/27-12-2022 

με συνολική βαθμολογία 81% βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου, με 
αντικείμενο: «Τεχνική - Πληροφορική Υποστήριξη του ΠΜΣ Κοινωνική Πολιτική» με σύμβαση έργου 
διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
«ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 80367. 
 

 

 

Κόρινθος, 10/01/2023 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης: 

 

1. Βενιέρης Δημήτρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος 

 

 

 

2.  Κοντούλη - Γείτονα Μαρία, Καθηγήτρια 

 

 

 

3. Φερώνας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
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