
   
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 13/07.12.2021 
         Της 162ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 07-12-2021 

 

Την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 162η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

23624/03.12.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, 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. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Λαλαγιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

21. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος. 

2. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

3. Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένος, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.  

 

Επίσης, στη Συνεδρίαση συνδέθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας της Διεύθυνσης της Μονάδας Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ελένη Πρεζεράκου. 

 

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

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα 13: Αίτημα του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Γεώργιου Λέπουρα, 

Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και 

καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80560), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050659, 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», για 
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έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 20403/29.10.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: Καθηγητής Σπυρίδων Συρμακέσης) 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, δίνει το λόγο στον 

Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Σπυρίδωνα Συρμακέση, 

ο οποίος ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ’ αριθμ. 23092/29.11.2021 αίτημα του Καθηγητή του 

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Γεώργιου Λέπουρα, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου 

«Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80560), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050659, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ 

αριθμ. 20403/29.10.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 23106/29.11.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 20403/29.10.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) συνεργάτη, στην πόλη της Τρίπολης, με σύμβαση 

Έργου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και 

καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80560), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050659, 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) τη σύναψη σύμβασης έργου με τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 21695/11.11.2021 ως 

εξής: 

Κωδικός θέσης : ΠΕ1-1 

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η 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 
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Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της (και σε κάθε 

περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων), ήτοι 1 Ιανουαρίου 2022 και η λήξη της σύμβασης ορίζεται στις 

31 Ιουλίου 2023. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ή ανανεωθεί για χρονικό διάστημα που 

δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Κυρίως Έργου, μετά από σχετικό αίτημα του 

Επιστημονικού Υπευθύνου και θετική Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. 

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        

Κόστος στο έργο – Τρόπος Πληρωμής: Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 - 31.07.2023, το ποσό ανέρχεται σε 43.700,00€ [στο ποσό 

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

και οι νόμιμες κρατήσεις].  

 

Η αμοιβή στον εξωτερικό συνεργάτη 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: 

▪ τις προβλέψεις της παρ. 18 του άρθρου 12 της υπ΄ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 

Υπουργικής Απόφασης, 

▪ την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΔΑ: 6ΒΝΣ469Β7Δ-ΟΟΑ). 

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. 

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

διεύθυνση: elke@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης) ή με απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της 

Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, 

Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22131 Τρίπολη, 2ος όροφος, Γραφείο Β8, τηλ. 2710 372130, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.  

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 Δεκεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
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σελίδα 1 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 20403/29.10.2021 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής ΤΠΤ, Πρόεδρος 

2.  Τσελίκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΠΤ, Γραμματέας 

3.  Κόκκινος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΨΣ, μέλος 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 5/08.06.2021 της 143ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των αιτήσεων και των 

δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 15.11.2021, με συστημένη 

επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για την ανάθεση έργου σε ένα άτομο με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του 

έργου «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80560). 

 

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. 
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Π1.1.5 Τελική έκθεση παραγωγικής λειτουργίας των νέων υποδομών 

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: 

• 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). 

 

2.2. Πρόσθετα προσόντα (βαθμολογούμενα) 

• Επιπρόσθετα προσόντα  

• 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. 

 

3 Διάρκεια Σύμβασης:  

 

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

ημερομηνία υπογραφής 1 Δεκεμβρίου 2021 η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 20 μήνες (λήξη της σύμβασης 

31 Ιουλίου 2023). Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ή ανανεωθεί για χρονικό διάστημα που δεν 

θα υπερβαίνει  το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Κυρίως Έργου, μετά από σχετικό αίτημα του 

Επιστημονικά 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,   

    

       

5. Κόστος στο έργο – Τρόπος Πληρωμής:  

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

διάστημα 1.12.2021-31.7.2023, το ποσό ανέρχεται σε 46.000,00€ (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: 

τις προβλέψεις της παρ. 18 του άρθρου 12 της υπουργικής απόφασης του σημείου  4, 

την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του σημείου 8. 
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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. 

 

 

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1.  21695/11.11.2021 

 

Θέση ΠΕ1-1 
Μετά από μελέτη του φακέλου της αίτησης 21695/11.11.2021, 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 Οδηγία 

αξιολόγησης 

 Ύπαρξη Παρατηρήσεις 

Πτυχίο ΑΕΙ στον 

κλάδο της 

Πληροφορικής ή 

ισότιμος τίτλος 

σπουδών της 

αλλοδαπής (απαιτείται 

αναγνώριση από 

ΔΙΚΑΤΣΑ/ 

ΔΟΑΤΑΠ). 

 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ Πτυχίο: Τμήμα 

Εφαρμογών 

Πληροφορικής στη 

Διοίκηση και στην 

Οικονομία/ΤΕΙ 

Ιονίων Νήσων 

Στρατιωτικές 

υποχρεώσεις 

εκπληρωμένες ή 

αναβολή στράτευσης 

για το χρονικό 

διάστημα της 

σύμβασης ή νόμιμη 

απαλλαγή (αφορά τους 

άρρενες υποψήφιους) 

Απαιτούμενο          ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ Βεβαίωση 

εκπλήρωσης 

στρατιωτικών 

υποχρεώσεων από 

ΓΕΣ/Δ/νση 

Στρατολογικού 

Επιθυμητά προσόντα     

Κριτήριο Οδηγία 

αξιολόγησης 

Βαρύτητα (%) Βαθμολογία Παρατηρήσεις 

Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης 

σε συναφές πεδίο με το 

αντικείμενο της θέσης 

ή ισότιμος τίτλος 

Καλύπτεται: 100 

μονάδες. 

Δεν καλύπτεται: 0 

μονάδες 

  

25% 0  
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σπουδών της 

αλλοδαπής (απαιτείται 

αναγνώριση από 

ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ) 

Γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

Καλή γνώση: 30 

μονάδες 

Πολύ καλή γνώση: 

65 μονάδες  

Άριστη γνώση: 100 

μονάδες 

20% 30 B2 – Καλή γνώση, 

Pearson test of 

English general level 

3 Upper Intermediate 

Communication 

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 

30% 100 Περισσότερα από 5 

έτη σε εταιρείες, σε 

Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο, σε 

Ευρωπαϊκά Έργα σε 

αντικείμενα σχετικά 

με το αντικείμενο 

της θέσης  

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%  

 

 

96 

Ο υποψήφιος 

διαθέτει κατανόηση 

του αντικειμένου, 

διαθέτει  πλήρη 

τεχνική κατάρτιση 

στο αντικείμενο της 

θέσης, έχει πολύ 

καλές δεξιότητες 

επικοινωνίας και 

συνεργασίας, 

συγγραφής τεχνικών 

κειμένων και 

παρουσιάσεων.  

Σύνολο  100% 60  

 

 

 

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

20403/29.10.2021), ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των 

αιτήσεων, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη,  

 

Θέση ΠΕ1-1 

την επιλογή της αίτησης με ΑΠ 21695/11.11.2021 με συνολική βαθμολογία 60% βάσει των κριτηρίων και 

των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «τη μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση του 

νέου δικτύου του Πανεπιστημίου για το σύνολο των πόλεων στις οποίες έχει παρουσία το Πανεπιστήμιο» με 

σύμβαση έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξη της σύμβασης 31 Ιουλίου 

2023, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενίσχυση και 
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Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

(Κ.Α. 80560). 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον αιτούντα με ΑΠ 21695/11.11.2021 προτείνεται η 

επαναπροκήρυξη της θέσης. 

 

  

Τρίπολη, 26 Νοεμβρίου 2021 

 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

 

 

 

1. Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής ΤΠΤ, Πρόεδρος 

 

 

 

2.  Τσελίκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΠΤ, Γραμματέας 

 

 

 

3.  Κόκκινος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΨΣ, μέλος 
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