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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 

 

 

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 

Ορθή επανάληψη 

 
Τρίπολη, 28/07/2016 

 

Αρ. Πρωτ.: Β 7923 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει, 

σύμφωνα με την από 10/26.07.2016 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 32ης Τακτικής Συνεδρίασης, 

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κωδικός 

αριθμός ΟΠΣ 5000688) (Κ.Α. 0287), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), συνολικού προϋπολογισμού 273.171,42 

ευρώ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με 

προϋπολογισμό Υποέργου 50.971,42 ευρώ σε ένα (1) άτομο της Τεχνικής Υποστήριξης του έργου 

της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατά τα κατωτέρω:  

 

Καθήκοντα 

Τεχνική υποστήριξη του έργου της Πρακτική Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο 

αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνονται η συντήρηση και επίλυση προβλημάτων και η ανάπτυξη νέων 

λειτουργιών σε σχέση με το σύστημα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς 

και σε σχέση με τη διασύνδεσή του με το σύστημα ΑΤΛΑΣ και τα λοιπά συστήματα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, η συντήρηση της βάσης δεδομένων, η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, η εξαγωγή 

στατιστικών, οι τεχνικές εργασίες ανάλογα με τις απαιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης, της 

Διαχειριστικής Αρχής και της νομοθεσίας, κλπ. 

 

Χρονική Διάρκεια: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2016, με δυνατότητα ανανέωσης σε 

περίπτωση παράτασης του έργου/υποέργου και έπειτα από Απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών    
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Αμοιβή:  έως του ποσού 3.300,00 ευρώ (2.200,00 ευρώ ανά ανθρωπομήνα, συμπεριλαμβανομένου των 

κρατήσεων και του νόμιμου ΦΠΑ).  

 

Απαιτούμενα προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών & 

Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή 

Πληροφορικής (Ε.Α.Π) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε) ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της αλλοδαπής. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

 Γνώση προγραμματισμού. Το προσόν αποδεικνύεται με αναλυτική βαθμολογία. 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σχετικό με Τεχνολογία Λογισμικού, Βάσεις 

Δεδομένων, Εφαρμογές Διαδικτύου  

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

 Εμπειρία σε θέση προγραμματιστή 

 Εμπειρία εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS – π.χ. 

Drupal, Joomla). Το προσόν αποδεικνύεται με βεβαίωση του υπεύθυνου λειτουργίας/ιδιοκτήτη 

του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου.  

 Συστατικές επιστολές 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 02/09/2016, με συστημένη επιστολή ή 

απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, τα ακόλουθα:  

 

Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση σε απλό χαρτί. 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 

6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. 

7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα συνεκτιμώμενα επιθυμητά προσόντα, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, πχ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 

αντίγραφο πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, συμβάσεις, βεβαιώσεις εμπειρίας 

εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. 

8. Συστατικές επιστολές ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία, που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο 

ενδιαφερόμενος.  

 

 

Η επιλογή θα πρώτα βάσει των απαιτούμενων προσόντων και εφόσον πληρούνται, βάσει των 

επιθυμητών προσόντων όπως περιγράφονται από τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας 
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κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας), κάθε κριτήριο βαθμολογείται με άριστα το 100: 

 

Κριτήριο επιλογής 

Ποσοστό 

επί του 

Συνόλου 

(%) 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση  

Πτυχίο 15 Το 100 αντιστοιχεί σε βαθμό πτυχίου 10. 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 15 
Σχετικό με Τεχνολογία Λογισμικού, Βάσεις Δεδομένων, 

Εφαρμογές Διαδικτύου 

Γνώση Αγγλικών 15 

Βασική  25 μονάδες 

Καλή  50 μονάδες 

Πολύ καλή  75 μονάδες 

Άριστη 100 μονάδες 

Γνώση Προγραμματισμού 15 

Το άθροισμα των βαθμών τεσσάρων μαθημάτων 

προγραμματισμού (π.χ. προγραμματισμού, 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, δομών 

δεδομένων, προγραμματισμού συστήματος) με αναγωγή 

στο 100 

Προγραμματιστική εμπειρία 15 
Όπως αποδεικνύεται από συμβάσεις, 2,5 μονάδες ανά 

μήνα εμπειρίας, μέγιστο 100.   

Εμπειρία εγκατάστασης και 

λειτουργίας συστημάτων 

διαχείρισης περιεχομένου 

10 

Το προσόν αποδεικνύεται με βεβαίωση του υπεύθυνου 

λειτουργίας/ιδιοκτήτη του συστήματος διαχείρισης 

περιεχομένου. 

Συνέντευξη  15 

Η Επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των 

υποψηφίων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και θα 

καλέσει σε συνέντευξη τους πέντε επικρατέστερους για 

τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης. Σε περίπτωση που 

στην πέμπτη θέση ισοβαθμούν άνω του ενός υποψήφιοι, 

θα κληθούν για συνέντευξη όλοι οι ισοβαθμούντες 

υποψήφιοι. Η συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις 

σχετικές με προγραμματισμό, εγκατάσταση συστημάτων, 

κλπ 

Σύνολο 100  

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ  

22 100 Τρίπολη. 

(Υπ’όψιν: κας Κωνσταντίνας Κακούρη) 

ΑΔΑ: 6ΕΓΣ469Β7Δ-ΟΜ8



 4 

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, θα αποδεικνύεται από 

τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενδέχεται να καλέσει τους υποψηφίους για τυχόν διευκρινίσεις επί του 

φακέλου τους. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(www.uop.gr) και στον Ελληνικό Τοπικό Ημερήσιο Τύπο. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. 

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον ατομικό τους φάκελο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σοφία Σωτηρίου 

(τηλ. 2710-230380). 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

Αν. Καθηγ. Γ. Τσούλος 

 

http://www.uop.gr/
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