
 

      

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 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        Απόφαση 52/06.12.2022 

        Της 206ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

                του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 06-12-2022 

 

Την 6η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 206η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28011/02.12.2022 

Πρόσκλησης 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. Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, αναπληρωματικό 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. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Γκρίλιας Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

αναπληρωματικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Καραγιώργος Γρηγόρης Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Πετρόπουλος Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 
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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. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (φυσική παρουσία). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

Απόντες:  

1. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος. 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος.   

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

 

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 10:09 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 52: Αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. 

Αθανάσιου Αναστασίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της 

Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και 

των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κ.Α. 80654), για 

έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας)  
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής, ενημερώνει τα παρόντα 

μέλη για το υπ’ αριθ. 27724/30.11.2022 αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Αθανάσιου Αναστασίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου με τίτλο: 

«Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της 

Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» (Κ.Α. 80654), για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 27725/30.11.2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα, στο πλαίσιο του έργου 

Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της 

Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» (Κ.Α. 80654), όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος. 

β) τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων, με τους 

υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: Submissions_UOP_149 (ΘΕΣΗ 1), Submissions_UOP_150 

(ΘΕΣΗ 2), Submissions_UOP_151 (ΘΕΣΗ 3), Submissions_UOP_152( ΘΕΣΗ 4), Submissions_UOP_152 (ΘΕΣΗ 5), 

Submissions_UOP_157 (ΘΕΣΗ 6), ως ακολούθως: 

ΘΕΣΗ 1: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΜΒΟΥ  

Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου. Η ενασχόληση στην εν λόγω θέση αντιστοιχεί σε αμειβόμενη προσπάθεια 

μέχρι 15 ανθρωπομηνών.  

Αντικείμενο:  

Ο Επικεφαλής Κόμβου είναι ο αρμόδιος για την οργάνωση, διαχείριση και τη λειτουργία του κόμβου, την 

αρτιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της καθώς και για την εικόνα-εξωστρέφειά της. Παράλληλα, 

συντονίζει και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα στελέχη του κόμβου για την ομαλή και άριστη λειτουργία της σε 

όλα τα επίπεδα. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Επικεφαλής είναι οι ακόλουθες:  

1. Έχει τη γενική εποπτεία των δράσεων, και της λειτουργίας του Κόμβου ώστε να συνάδουν με τον σχεδιασμό 

του έργου.  

2. Καθοδηγεί τους Αναδόχους του έργου και τις ομάδες βεβαιώνοντας ότι το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε 

να διασφαλίζονται τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα αναμενόμενα, με βάση το καθορισμένο επίπεδο 

ποιότητας και ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που τέθηκαν.  

3. Ενημερώνει για την πρόοδο του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 

του Έργου.  

4. Παρακολουθεί οικονομικά το έργο και την πραγματοποίηση των πληρωμών.  

5. Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε όλα τα στελέχη του Κόμβου.  

6. Συντονίζει και εποπτεύει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, συλλογικά όργανα και φυσικά πρόσωπα. 

Αμοιβή: 

Έως 33.480,00€ 

 

ΘΕΣΗ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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 Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου. Η ενασχόληση στην εν λόγω θέση αντιστοιχεί σε αμειβόμενη προσπάθεια 

μέχρι 15 ανθρωπομηνών.  

Αντικείμενο:  

Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης είναι αρμόδιος για την εκπαιδευτική και τεχνολογική υποστήριξη των μελών και 

των ωφελούμενων του Κόμβου σε θέματα επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Ειδικότερα:  

1. Προετοιμάζει τη θεματολογία και εποπτεύει το υλικό για τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών προς τους 

ωφελούμενους.  

2. Διασφαλίζει την αρτιότητα της συμβουλευτικής υπηρεσίας (mentoring – coaching), καθώς και των 

υπηρεσιών καθοδήγησής των ωφελούμενων.  

3. Διαμορφώνει σε συνεργασία με τον Επικεφαλής, το πλήρες πλάνο-σχέδιο για την κάλυψη των θεμάτων 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, στις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί.  

4. Συντάσσει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του προγράμματος με βάση την ανατροφοδότηση που 

λαμβάνει από τους συμμετέχοντες.  

5. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις υπόλοιπες δομές του Πανεπιστημίου πχ Γραφείο Μεταφοράς 

Τεχνολογίας. 

Αμοιβή: 

Έως 26.040,00€ 

 

ΘΕΣΗ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου. Η ενασχόληση στην εν λόγω θέση αντιστοιχεί σε αμειβόμενη προσπάθεια 

μέχρι 15 ανθρωπομηνών. 

Αντικείμενο: 

Ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιος για την υποστήριξη του Επικεφαλής σε θέματα 

διοίκησης, οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης. Είναι υπεύθυνος:  

1. για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των οικονομικών του Κόμβου, ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική και σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατανομή των πόρων και την πληρωμή,  

2. για την τήρηση αρχείου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία του Κόμβου,  

3. τη διαχείριση των Αναδόχων, ώστε να διασφαλιστεί η παράδοση των αναμενόμενων παραδοτέων, 

σύμφωνα και με το χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί. 

Αμοιβή: 

Έως 18.600,00 € 

 

ΘΕΣΗ 4: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου. Η ενασχόληση στην εν λόγω θέση αντιστοιχεί σε αμειβόμενη προσπάθεια 

μέχρι 15 ανθρωπομηνών. 

Αντικείμενο: 

Ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό των απαραίτητων επικοινωνιακών δράσεων 

και ενεργειών για την προώθηση της δραστηριότητας και των εκδηλώσεων του Κόμβου. Ειδικότερα είναι 

αρμόδιος για τα ακόλουθα: 

1. συλλέγει το απαραίτητο επικοινωνιακό υλικό, ώστε να διοργανώνει τις καμπάνιες προώθησης των 

δράσεων,  

2. συντονίζει τη διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του 

Κόμβου, σε συνεργασία με τους αναδόχους,  

3. επιλέγει και μορφοποιεί τα τελικά κείμενα για την προώθηση της Δομής σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα,   

4. εποπτεύει την παραγωγή και την εκτύπωση ενημερωτικού υλικού,  
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5. εποπτεύει τη δημιουργία του ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού,  

6. φροντίζει για την τακτική προβολή της Δομής στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, 

7. συντονίζει και εποπτεύει τους αναδόχους για την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών. 

Αμοιβή: 

Έως 18.600,00 € 

 

ΘΕΣΗ 5: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου. Η ενασχόληση στην εν λόγω θέση αντιστοιχεί σε αμειβόμενη προσπάθεια 

μέχρι 11 ανθρωπομηνών. 

Αντικείμενο: 

Το Στέλεχος Υποστήριξης Λειτουργίας έχει ως αρμοδιότητα να υποστηρίξει τον Επικεφαλής, καθώς και τους 

Υπευθύνους σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για: 

1. τη διαχείριση των ωφελούμενων και ειδικότερα για τη διαχείριση και οργάνωση των αιτήσεων,  

2. τη συστηματική ενημέρωση των υποστηριζόμενων ομάδων για τις δράσεις του Κόμβου,  

3. την προώθηση αιτημάτων και διαδικαστικών στον αντίστοιχο Υπεύθυνο του Κόμβου,  

4. την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων,  

5. την αναζήτηση και πρόσκληση συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις του Κόμβου,  

6. τη δημιουργία φακέλου με τα στοιχεία και τις αξιολογήσεις της κάθε ομάδας που συμμετέχει στον Κόμβο. 

Αμοιβή: 

Έως 13.640,00 € 

 

ΘΕΣΗ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου. Η ενασχόληση στην εν λόγω θέση αντιστοιχεί σε αμειβόμενη προσπάθεια 

μέχρι 15 ανθρωπομηνών. 

Αντικείμενο:  

Διαμόρφωση του πλαισίου με το οποίο θα λειτουργεί ο Κόμβος και ανάλυση των μηχανισμών βιωσιμότητας 

του Κόμβου μετά τη λήξη του έργου. Οι διαδικασίες που θα αναλυθούν, ώστε να επιτευχθεί η ορθή 

διαχείριση του Κόμβου, αλλά και των ωφελούμενων είναι: α) Διαδικασίες Αξιολόγησης Ωφελούμενων β) 

Μηχανισμός Διαφάνειας, γ) Διαδικασίες για Βιωσιμότητα Κόμβου, δ) Διασφάλιση ποιότητας δράσεων. 

Αμοιβή: 

Έως 18.600,00 € 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Τόπος απασχόλησης  

Ως τόπος απασχόλησης ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. 

Χρονική διάρκεια: 

▪ Η διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της 

στην Διαύγεια, με λήξη την 31/10/2023. 

 ▪ 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 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης παραταθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της 

Διαχειριστικής Αρχής, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας 

Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ



 

 ▪ 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) 

Κόστος στο έργο:  

▪ Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, 

οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις.  

▪ Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

Αποζημίωση Αμοιβής: 

▪Σύμφωνα με την ενότητα 7 του Παραρτήματος την 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)  

 ▪ Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, 

οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις. 

▪ Για συμβάσεις 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 

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.  

▪ Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προς ανάθεση έργου, ενδέχεται να απαιτηθεί για τις ανάγκες και την ορθή 

υλοποίηση αυτού, η πραγματοποίηση μετακινήσεων από μέρους του δικαιούχου. Οι δαπάνες αυτές δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην ως άνωθεν ορισμένη από την παρούσα πρόσκληση αμοιβή του δικαιούχου και 

καταβάλλονται επιπλέον αυτής, κατόπιν προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τον 

Φορέα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, 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 .  

 

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

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

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

                           Τρίπολη, 6 Δεκεμβρίου 2022 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγητής Κατσής Αθανάσιος 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 24792/26.10.2022  

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Αναστασίου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής (Πρόεδρος) 

2. Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής (Γραμματέας) 

3. Φουρνιώτης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής (μέλος) 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση  33/28.06.2022 της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων (ή 

αιτήσεων) και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 10.11.2022 και 

ώρα 23:59 ώρα Ελλάδος (ημερομηνία και ώρα λήξης αποστολής προτάσεων), με το ηλεκτρονικό σύστημα 

υποβολών αιτήσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://submissions.uop.gr/), για την 

ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα, τα οποία θα απασχολούνται στους χώρους των εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: 

«Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την 

Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που 

αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (κωδικός αριθμός 80654) που εντάχθηκε με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 58998/07.06.2022 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) με 

Κωδικό ΟΠΣ 5161069 (ΑΔΑ: ΨΤΡΦ46ΜΤΛΡ-ΨΟ6), (ΚΑ 80654), και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

13/01.12.2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 161ης Συνεδρίασης (ΑΔΑ: 

ΨΓΩ6469Β7Δ-ΟΩΠ), με K.A. 80654.  

 

ΘΕΣΗ 1: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 

 

Αντικείμενο θέσης 

Συμμετοχή στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με τις κάτωθι αρμοδιότητες:  

▪ Γενική εποπτεία των δράσεων, και της λειτουργίας του Κόμβου ώστε να συνάδουν με τον σχεδιασμό του 

έργου 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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▪ Καθοδήγηση των Αναδόχων του έργου και τις ομάδων βεβαιώνοντας ότι το έργο υλοποιείται με τρόπο 

ώστε να διασφαλίζονται τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα αναμενόμενα, με βάση το καθορισμένο επίπεδο 

ποιότητας και ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που τέθηκαν 

▪ Ενημέρωση για την πρόοδο του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 

του Έργου. 

▪ Παρακολούθηση σε οικονομικό επίπεδο στο έργο και στην πραγματοποίηση των πληρωμών 

▪ Συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε όλα τα στελέχη του Κόμβου 

▪ Συντονισμός και εποπτεία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών 

προσώπων 

 

 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

▪ Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ΠΕ Μηχανικών ή Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

▪ Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ 

/ ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

▪ Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

▪ Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

▪ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε έργα με αντικείμενο την καινοτομία 

ή/και την στήριξη λειτουργίας κόμβου ή/και θερμοκοιτίδας καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

▪ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή από τη στράτευση μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα προσόντα 

▪ Εμπειρία σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας / τεχνογνωσίας 

▪ Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα 

▪ Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στην Διαύγεια έως 31/10/2023. Η σύμβαση δύναται να 

ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση 

της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί 

κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, 

χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

παράταση αυτού.  

 

Αμοιβή 

Έως 33.480,00 ευρώ [στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), 

ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις]. 
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Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. ********************* Submissions_UOP_149 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κας 

*********************(Submissions_UOP_149), 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: 

 

 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ΠΕ 

Μηχανικών ή Οικονομικών ή 

Θετικών Επιστημών ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Διπλώματος Πολυτεχνικής 

Σχολής, Χημικού Μηχανικού, Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

με βαθμό 8,69 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών ή 

αντίστοιχου και ισότιμου της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών (Integrated Master), Χημικός 

Μηχανικός επιπέδου 7 σύμφωνα με το 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων (Άρθρο 46 Ν.4485/2017 

ΦΕΚ 114 τ.Α & Υ.Α. αριθμ. 

134312/Ζ1/ΦΕΚ 3987/14-09-2018, τ.Β) 

Πιστοποιημένη Άριστη 

Γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας, βάσει κριτηρίων 

ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON Διαθέτει Certificate of Proficiency in 

English (University of Michigan), 

Άριστη Γνώση 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει Πιστοποιητικό της Σχολής 

Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ δυνάμει 

του οποίου έχει παρακολουθήσει 

επιτυχώς τα επόμενα προπτυχιακά 

εξαμηνιαία μαθήματα, τα οποία 

εμπίπτουν στην περιοχή της 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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Πληροφορικής και του χειρισμού των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) έτους σε 

έργα με αντικείμενο την 

καινοτομία ή/και την στήριξη 

λειτουργίας κόμβου ή/και 

θερμοκοιτίδας καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας  

ON/OFF ON Συμβάσεις Έργου με διάρκεια ίση με 22 

Μήνες και 55 Ημέρες 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ - 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία σε θέματα 

μεταφοράς τεχνολογίας / 

τεχνογνωσίας 

40% 

 
100 μόρια Συμβάσεις Έργου με διάρκεια άνω 

των  27 μηνών 

 

Εμπειρία σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα 

δημόσιων ιδρυμάτων ή/και 

δημόσιων φορέων 

 

30% 
 

100 μόρια Συμβάσεις Έργου με διάρκεια άνω των  

27 μηνών 

 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας / τεχνογνωσίας 

     1.  μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ [Διάρκεια: 

18/05/2022 - 18/11/2022, 6 μήνες] 

     2. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΕΠΙ.νοώ – 

ID/GC ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCUBATION, Γ’ ΚΥΚΛΟΣ», του ΕΠΙΣΕΥ [Διάρκεια 01/10/2019 - 20/11/2019 και 

01/04/2020 - 30/06/2020 και 01/07/2020 - 15/11/2020, 9 μήνες και 3 ημέρες] 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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    3. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», του ΕΜΠ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 

ΚΑΙ 2)» [ Διάρκεια: 01/03/2022-31/05/2022, 3 Μήνες] 

   4. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο: «EU-NETS : EUROPEAN TRAINING FOR ENERGY COMMUNITY 

MANAGERS (WP1: ANALYSES OF THE STATE OF ART, ANALYSES OF ENERGY COMMUNITIES)», του 

ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 01/06/2022-31/07-2022, 2 Μήνες] 

   5. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ - 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ», του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  [Διάρκεια: 01/03/2022-

31/08/2022, 6 Μήνες] 

6. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΠΕ2: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ)» 

του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 03/05/2022-31/05/2022, 28 ημέρες] 

 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα δημόσιων ιδρυμάτων ή/και δημόσιων φορέων 

  

1. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «CIRCULAR FoodPack - "CIRCULAR PACKAGING FOR DIRECT 

FOOD CONTACT APPLICATIONS», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια 01/11/2021-31/12/2021 και 01/06/2022 -

31/07/2022, 4 μήνες] 

2. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «GLOBALINTO -CAPTURING THE VALUE OF INTAGIBLE 

ASSETS IN MICRO DATATO PROMOTE THE EU’S GROWTH AND COMPETITIVENESS», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

[Διάρκεια 01/04/2021 - 31/08/2021, 5 μήνες] 

3. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/56/ΕΚ 

(Θαλάσσια Στρατηγική) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/7/ΕΚ (Διαχείριση της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης)», 

του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια 02/08/2021 - 31/12/2021, 5 μήνες] 

4. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ)», του ΕΛΚΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ [Διάρκεια 01/03/2022 - 31/08/2022, 6 μήνες] 

5. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «EU-NETS : EUROPEAN TRAINING FOR ENERGY COMMUNITY 

MANAGERS», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια 01/06/2022 - 31/07/2022, 2 μήνες] 

6. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ [Διάρκεια 

18/05/2022 - 18/11/2022, 6 μήνες] 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για 

τη θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

30% 
 

100 μόρια Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα της 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει επαρκής εμπειρία και 

ειδίκευση στο αντικείμενο της 

προκήρυξης ενώ η 

επικοινωνιακή ικανότητα και η 

προσωπικότητα της υποψηφίου 

αξιολογούνται ως 

ικανοποιητικές. 
Σύνολο 100% 100  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 24792/26.10.2022), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή αιτήσεων), η 

Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της 

********************** (Submissions_UOP_149) με συνολική βαθμολογία 100 βάσει των κριτηρίων και 

των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΘΕΣΗ 1 
με αντικείμενο: «ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΜΒΟΥ» με σύμβαση έργου και διάρκεια από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στην Διαύγεια έως την 31η.10.2023, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη 

λήξη του έργου.  

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την κα ******************, η θέση κηρύσσεται άγονη. 

 

 

ΘΕΣΗ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Αντικείμενο θέσης 

Συμμετοχή στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

▪ Προετοιμασία της θεματολογίας και εποπτεία του υλικού για τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών προς τους 

ωφελούμενους 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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▪ Διασφάλιση της αρτιότητας της συμβουλευτικής υπηρεσίας (mentoring – coaching), καθώς και των 

υπηρεσιών καθοδήγησης των ωφελούμενων. 

▪ Διαμόρφωση σε συνεργασία με τον Επικεφαλής, του πλήρους πλάνου-σχεδίου για την κάλυψη των 

θεμάτων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, στις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί 

▪ Σύνταξη προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του προγράμματος με βάση την ανατροφοδότηση που λαμβάνει 

από τους συμμετέχοντες 

▪ Επικοινωνία και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές του Πανεπιστημίου πχ Γραφείο Μεταφοράς 

Τεχνολογίας 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

▪ Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται)  

▪ Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ 

/ ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

▪ Πιστοποιημένη Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ. 

▪ Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

▪ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή από τη στράτευση μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

▪ Εμπειρία σε έργα στη θεματική κατηγορία της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης και της 

καινοτομίας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ή/και ερευνητικά ιδρύματα  

▪ Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα  

▪ Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης ή φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στην Διαύγεια έως 31/10/2023. Η σύμβαση δύναται να 

ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση 

της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί 

κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, 

χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

παράταση αυτού. 

 

 

Αμοιβή 

Έως 26.040,00 ευρώ [στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), 

ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις]. 

 

 

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

********************* Submissions_UOP_150 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) του κ. 

*********************(Submissions_UOP_150), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Πτυχίου Τμήματος Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών, Παντείου 

Πανεπιστημίου, με βαθμό 7,88 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών ή αντίστοιχου και 

ισότιμου της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών, Πολιτικός Επιστήμονας 

(Πολιτική Κοινωνιολογία και Συγκριτική 

Πολιτική) 

Αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δύο (2) ετών σε 

έργα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών  

ON/OFF ON Συμβάσεις Έργου με διάρκεια 

μεγαλύτερη των 45 μηνών 

 

Πιστοποιημένη άριστη γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON Διαθέτει Certificate of Proficiency in 

English (Learning Resource Network - 

LRN), Άριστη Γνώση 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει ECDL CORE Certificate 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της σύμβασης 

(αφορά τους άρρενες 

υποψηφίους) 

ON/OFF ON Διαθέτει Απολυτήριο Στρατού  από 

Πολεμικό Ναυτικό /Ε 34α/ 08.12.2005 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία σε έργα στη 

θεματική κατηγορία της 

ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας έντασης 

γνώσης και της καινοτομίας 

σε συνεργασία με 

ακαδημαϊκά ή/και 

ερευνητικά ιδρύματα 

40% 

 
100 μόρια Συμβάσεις Έργου με διάρκεια 

μεγαλύτερη των 29 μηνών 

 

Εμπειρία σε 

συγχρηματοδοτούμενα 

εθνικά/ευρωπαϊκά έργα  

30% 
 

100 μόρια Συμβάσεις Έργου με διάρκεια 

μεγαλύτερη των 35 μηνών 

 

Για την απαίτηση: «Εμπειρία σε έργα στη θεματική κατηγορία της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας έντασης 

γνώσης και της καινοτομίας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ή/και ερευνητικά ιδρύματα» 

 

1. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο «ΔΕΣΚΑΙΝΟ» - ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ», του ΕΠΙΣΕΥ [Διάρκεια 18/10/2021-18/10/2022, 12 μήνες] 

2. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο «ALGAECAN – ADDING SUSTAINABILITY TO THE FRUIT AND 

VEGETABLE PROCESSING INDUSTRY THROUGH SOLAR-POWERED ALGAL WASTEWATER TREATMENT 

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Β8: MARKET ANALYSIS REPORT, 

BUSINESS AND EXPLOITATION PLAN REPORT)», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια 01/07/2021-30/09/2021 και 

01/11/2020-31/12/2020, 5 μήνες] 

3. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΕ1: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, 

ΠΕ2: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ WORKSHOP ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ, BUSINESS GAME)», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

[Διάρκεια 01/07/2020-30/09/2020, 3 μήνες] 

4. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ», του ΕΠΙΣΕΥ 

[Διάρκεια 22/01/2015-31/10/2015, 9 μήνες και 9 ημέρες] 

 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα 
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1. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ, ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΦΕΣΗΣ». Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

2008 – 2018», του ΕΛΚΕ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ [Διάρκεια 20/12/2019-20/12/2022 (Σε εξέλιξη), 

10 μήνες και 20 ημέρες]     

2. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΠΑ3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΠΑ11: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)» του 

ΕΛΚΕ του ΕΜΠ [Διάρκεια 03/01/2022-30/04/2022, 3 μήνες και 27 ημέρες] 

3. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ», του ΙΕΠ [Διάρκεια 10/05/2022-31/05/2023, 6 μήνες, (Σε 

εξέλιξη)]  

4. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο «ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)»,του ΕΛΚΕ του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ [Διάρκεια 11/03/2022-31/03/2022, 21 ημέρες] 

5. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο «ALGAECAN – ADDING SUSTAINABILITY TO THE FRUIT AND 

VEGETABLE PROCESSING INDUSTRY THROUGH SOLAR-POWERED ALGAL WASTEWATER 

TREATMENT (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Β8: MARKET 

ANALYSIS REPORT, BUSINESS AND EXPLOITATION PLAN REPORT)», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια 

01/07/2021-30/09/2021 και 01/11/2020-31/12/2020, 5 μήνες] 

6. μοριοδότηση της συμμετοχής στο έργο «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ», του 

ΕΠΙΣΕΥ [Διάρκεια 22/01/2015-31/10/2015, 9 μήνες και 9 ημέρες] 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για 

τη θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία 

30% 
 

100 μόρια   Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα του 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 
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υπάρχει επαρκής εμπειρία και 

ειδίκευση στο αντικείμενο της 

προκήρυξης ενώ η 

επικοινωνιακή ικανότητα και η 

προσωπικότητα του υποψηφίου 

αξιολογούνται ως 

ικανοποιητικές. 
Σύνολο 100% 100  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 24792/26.10.2022), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή αιτήσεων), η 

Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή του 

*********************(Submissions_UOP_150) με συνολική βαθμολογία 100 βάσει των κριτηρίων και των 

συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΘΕΣΗ 2 με 

αντικείμενο: «ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με σύμβαση έργου και διάρκεια από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στην Διαύγεια έως την 31η.10.2023, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη 

λήξη του έργου. 

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον κο *****************, η θέση κηρύσσεται άγονη. 

 

 

 

ΘΕΣΗ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

Αντικείμενο θέσης 

Συμμετοχή στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

▪ Παρακολούθηση και διαχείριση των οικονομικών του Κόμβου, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 

και σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατανομή των πόρων και την πληρωμή, 

▪ Τήρηση αρχείου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία του Κόμβου 

▪ Διαχείριση των Αναδόχων, ώστε να διασφαλιστεί η παράδοση των αναμενόμενων παραδοτέων, σύμφωνα 

και με το χρονικό πλαίσιο που έχει οριστεί 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

▪ Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

▪ Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

▪ Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

▪ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή από τη στράτευση μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 
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Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

▪ Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη δημόσιων ή/και 

ιδιωτικών φορέων 

▪ Εμπειρία στη διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

▪ Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στην Διαύγεια έως 31/10/2023. Η σύμβαση δύναται να 

ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση 

της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί 

κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, 

χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

παράταση αυτού. 

 

 

Αμοιβή 

Έως 18.600,00 ευρώ [στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), 

ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις]. 

 

 

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

********************* Submissions_UOP_138 

 

********************* Submissions_UOP_146 

 

********************* Submissions_UOP_147 

 

********************* Submissions_UOP_148 

 

********************* Submissions_UOP_151 

********************* Submissions_UOP_154 

 

********************* Submissions_UOP_158 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) του κ. 

*********************(Submissions_UOP_138), 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: 
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Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, με βαθμό 7,04 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON Διαθέτει Certificate of Proficiency in 

English (Learning Resource Network), 

Άριστη Γνώση 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει ECDL Core Certificate 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF ON  Διαθέτει απολυτήριο στρατού ξηράς 

29/5/2012 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών στην οικονομική 

ή/και διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και ιδιωτικών 

φορέων 

40% 

 
100 μόρια  Βεβαίωση Απασχόλησης από την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 

διάστημα 6/12/2018 – 5/12/2019  

(12 μήνες) 

 

Εμπειρία στη διαχείριση 

ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων  

30% 
 

0 μόρια Δεν Προκύπτει εμπειρία στην 

συγκεκριμένη απαίτηση 

Για την απαίτηση: Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη δημόσιων 

ή/και ιδιωτικών φορέων 

  

1. μοριοδότηση της απασχόλησής του στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περ. Ενότητας 

Λακωνίας ως Π.Ε Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού [Διάρκεια: 6/12/2018 έως 5/12/2019, 12 μήνες] 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ



 

                     
 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

80 μόρια Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα του 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει εμπειρία στο 

αντικείμενο της θέσης.  

Σύνολο 100% 64  

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κα 

*********************(Submissions_UOP_146), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, με βαθμό 6,69 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON  Διαθέτει Πτυχίο TOEIC με Score 520 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON  Διαθέτει ECDL Core Certificate 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF Δεν Εμπίπτει   

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών στην οικονομική 

ή/και διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και ιδιωτικών 

φορέων 

40% 
 

100 μόρια  Βεβαίωση Απασχόλησης από τον 

ΕΦΚΑ ως Βοηθός Λογιστή και 

Γραμματειακή Υποστήριξη για το 

διάστημα 10/2020 – 10/2021  

(12 μήνες) 

 

Εμπειρία στη διαχείριση 

ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων  

30% 
 

0 μόρια Δεν Προκύπτει εμπειρία στην 

συγκεκριμένη απαίτηση 

Για την απαίτηση: Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη δημόσιων 

ή/και ιδιωτικών φορέων 

  

1. μοριοδότηση της απασχόλησής της στην εταιρεία ΝΙΚ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ ως βοηθός Λογιστή και 

Γραμματειακή Υποστήριξη [Διάρκεια: 10/2020 έως 10/2021, 12 μήνες] 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

30% 

 

80 μόρια Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα της 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 
αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει εμπειρία στο 

αντικείμενο της θέσης.  

Σύνολο 100% 64  

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κα 

*********************(Submissions_UOP_147), 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: 

 

Η κα *********************αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται η πρόταση (αίτηση) της, 

λόγω μη πλήρωσης του όρου του άρθρου 12 της πρόσκλησης «Σε περίπτωση που στην πρόσκληση 

προκηρύσσονται περισσότερες εκ των μία θέσεων, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση 

μόνο σε μία εξ αυτών. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει πρόταση σε περισσότερες αποκλείεται από την 

διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης», καθώς υπέβαλε πρόταση (αίτηση) τόσο για 

την θέση 3 (Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης), όσο και για την θέση 5 (Στέλεχος Υποστήριξης 

Λειτουργίας). 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της ************** (Submissions_UOP_148), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, με βαθμό 

Λίαν Καλώς 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON  Διαθέτει Πτυχίο Proficiency από το 

University of Michigan 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON  Διαθέτει ECDL Profile Certificate 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF Δεν Εμπίπτει   

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών στην οικονομική 

ή/και διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και ιδιωτικών 

φορέων 

40% 

 
100 μόρια - Σύμβαση με Περιφέρεια 

Πελοποννήσου για το διάστημα 

1/12/2021 – 30/3/2023  

(12 δεδουλευμένοι μήνες) 

- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ 

Αναπτυξιακή Εταιρία Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το διάστημα 

11/2018 – 5/2019 (7 μήνες βάσει 

Βεβαίωσης Απασχόλησης από τον 

ΕΦΚΑ) 

- Πατρικοβασιλάκος και Σία ΟΕ για 

το διάστημα 3/2020 – 6/2021 (13 

μήνες βάσει Βεβαίωσης 

Απασχόλησης από τον ΕΦΚΑ) 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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- Ε. Βουτυρίτσα και Σία ΟΕ για το 

διάστημα 8/2019 – 5/2020 (7 μήνες 

βάσει Βεβαίωσης Απασχόλησης από 

τον ΕΦΚΑ) 

Εμπειρία στη διαχείριση 

ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων  

30% 
 

100 μόρια Διαθέτει εμπειρία στη χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων βάσει των 

δηλωθέντων στο βιογραφικό της 

σημείωμα  

Για την απαίτηση: Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη δημόσιων 

ή/και ιδιωτικών φορέων 

  

1. μοριοδότηση της απασχόλησής της στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ [Διάρκεια: 1/12/2021 – έως 

30/3/2023, 12 δεδουλευμένοι μήνες] 

2. μοριοδότηση της απασχόλησής της στην εταιρεία ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Εταιρία Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το διάστημα 11/2018  έως 5/2019 (7 μήνες) 

3. μοριοδότηση της απασχόλησής της στην εταιρεία ΠΑΤΡΙΚΟΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για το διάστημα 3/2020 

έως 6/2021 (13 μήνες) 

4. μοριοδότηση της απασχόλησής της στην εταιρεία Ε. ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για το διάστημα 8/2019 – 

5/2020 (7 μήνες) 

 

Για την απαίτηση: Εμπειρία στη διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

1. μοριοδότηση για την εμπειρία της στη χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, βάσει των 

δηλωμένων στο βιογραφικό της σημείωμα, καθηκόντων που είχε αναλάβει στις εταιρείες 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ως βοηθός λογιστή, στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, ως σύμβουλος, στο 

ΜΑΙΝΑΛΟΝ RESORT ως Υπάλληλος Υποδοχής και στην ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ ως βοηθός λογιστή 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

80 μόρια Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα της 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει εμπειρία στο 

αντικείμενο της θέσης.  

Σύνολο 100% 94  

 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) του κ. 

*********************(Submissions_UOP_151), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Υλικών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με βαθμό 

6,58 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON Διαθέτει Certificate of Proficiency in 

English (LRN - Learning Resource 

Network), Άριστη Γνώση 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει  ECDL Core Certificate 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF ON  Διαθέτει Απολυτήριο από το  Στρατό 

Ξηράς με ημ/νια στράτευσης 18/8/2009 

και ημ/νια απόλυσης 18/05/2020 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών στην οικονομική 

ή/και διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και ιδιωτικών 

φορέων 

40% 

 
100 μόρια  Συμβάσεις Εργασίας με διάρκεια 

μεγαλύτερη των 6,5 ετών 

 

Εμπειρία στη διαχείριση 

ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων  

30% 
 

100 μόρια Πιστοποιητικό από το Παν/μιο Πειραιώς 

στις βασικές και προχωρημένες Διεργασίες 

Επιχειρήσεων στο ERP σύστημα SAP (S/H 

HANA), διάρκειας 208 ωρών 

Για την απαίτηση: Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη δημόσιων 

ή/και ιδιωτικών φορέων 

  

1. μοριοδότησή του ως  Business Partner στην εταιρεία με την επωνυμία EUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ [Διάρκεια: 07/2016-09/2022, 74 μήνες και 21 ημέρες] 

 

2. μοριοδότησή του ως Διοικητικού Υπαλλήλου - Βοηθού Υπευθύνου στον Δήμο Αιγιαλείας [Διάρκεια: 03/2014-

08/2014, 5 μήνες και 13 ημέρες] 

 

3. μοριοδότησή του ως Υπαλλήλου στην εταιρεία με την επωνυμία BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ ως  

Υπεύθυνου για την διοικητική υποστήριξη φορέων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, σε έργα 

της εταιρείας [Διάρκεια: 10/2022 έως Σήμερα, 1 μήνας] 

 

Για την απαίτηση: Εμπειρία στη διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

1. μοριοδότησή του ως Business Partner στην εταιρεία με την επωνυμία EUROLIFE FFH 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ και γνώση χρήσης του 

πληροφοριακού συστήματος ERP της εταιρείας _ CRM (Customer Relationship Management),  

[Διάρκεια: 07/2016-09/2022, 74 μήνες και 21 ημέρες] 

2. μοριοδότησή του για την απόκτηση Πιστοποιητικού από το Παν/μιο Πειραιώς στις βασικές και προχωρημένες 

Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP σύστημα SAP (S/H HANA)  και Χρήση ΕRP συστήματος διάρκειας 208 ωρών 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

100 μόρια  Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα του 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 
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συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει επαρκής εμπειρία και 

ειδίκευση στο αντικείμενο της 

προκήρυξης ενώ η 

επικοινωνιακή ικανότητα και η 

προσωπικότητα του υποψηφίου 

αξιολογούνται ως 

ικανοποιητικές. 
Σύνολο 100% 100  

 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κα 

*********************(Submissions_UOP_154), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF OFF Κάτοχος πτυχίου από το τμήμα  

Τεχνολογίας του ΤΕΙ Καλαμάτας, το έτος 

2016 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON  Διαθέτει Πτυχίο Test of Interactive 

English by ACELS με βαθμό 

Β2+TOEIC με Score 520 
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Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF OFF  Δεν Διαθέτει κάποια πιστοποίηση 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF Δεν Εμπίπτει   

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών στην οικονομική 

ή/και διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και ιδιωτικών 

φορέων 

40% 

 
0 μόρια  Δεν εξετάζεται καθώς η υποψήφια δεν 

διαθέτει δύο από τα τρία Απαιτούμενα 

Προσόντα της θέσης. 

 

Εμπειρία στη διαχείριση 

ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων  

30% 
 

0 μόρια  Δεν εξετάζεται καθώς η υποψήφια δεν 

διαθέτει δύο από τα τρία Απαιτούμενα 

Προσόντα της θέσης. 
 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

0 μόρια Δεν εξετάζεται καθώς η υποψήφια 

δεν διαθέτει δύο από τα τρία 

Απαιτούμενα Προσόντα της θέσης. 

Σύνολο 100% 0  

 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κα 

*********************(Submissions_UOP_158), η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 
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ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

(βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης 

και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών, με 

βαθμό 6,53 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON Διαθέτει πτυχίο NOCN Level 3 

Certificate in ESOL International (C2), 

Άριστη Γνώση 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει ECDL Profile Certificate 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF Δεν Εμπίπτει   

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών στην οικονομική 

ή/και διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και ιδιωτικών 

φορέων 

40% 

 
100 μόρια - Βεβαίωση από την  Δ/νση 

Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ΠΕ 

Διοικητικού διάρκειας 30 μηνών 

- Η Δηλωθείσα Εμπειρία στον ΕΦΚΑ 

Περιφερειακή Δ/νση μη Μισθωτών, 

διάρκειας 3 μηνών, δεν 

αποδεικνύεται από κάποια έγγραφο 

και δεν αξιολογείται 
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Εμπειρία στη διαχείριση 

ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων  

30% 
 

0 μόρια Δεν προκύπτει από την δηλωθείσα 

εμπειρία, τις προσκομισμένες 

βεβαιώσεις αλλά και το βιογραφικό της 

σημείωμα 

Για την απαίτηση: Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη δημόσιων 

ή/και ιδιωτικών φορέων 

  

1. μοριοδότησή της για την απασχόλησή της στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως 

ΠΕ Διοικητικού [Διάρκεια: 12/5/2020 έως 4/11/2022, 30 μήνες] 

 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

80 μόρια  Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα της 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει εμπειρία στο αντικείμενο 

της θέσης. 
Σύνολο 100% 64  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 27492/26.10.2022), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή αιτήσεων), η 

Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή του 

*********************(Submissions_UOP_151) με συνολική βαθμολογία 100 βάσει των κριτηρίων και 

των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΘΕΣΗ 3 

με αντικείμενο: «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» με σύμβαση έργου και διάρκεια από 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στην Διαύγεια έως την 31η.10.2023, με δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. 
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ΘΕΣΗ 4: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Αντικείμενο θέσης 

Συμμετοχή στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

▪ Συλλογή του απαραίτητου επικοινωνιακού υλικού, ώστε να διοργανώνει τις καμπάνιες προώθησης των 

δράσεων,  

▪ Συντονισμός της διαχείρισης και ενημέρωσης της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης 

του Κόμβου, σε συνεργασία με τους αναδόχους 

▪ Επιλογή και μορφοποίηση των τελικών κειμένων για την προώθηση της Δομής σε έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα 

▪ Εποπτεία της δημιουργία του ψηφιακού επικοινωνιακού υλικού 

▪ Φροντίδα για την τακτική προβολή της Δομής στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 

▪ Συντονισμός και εποπτεία των αναδόχων για την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

▪ Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

▪ Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ 

/ ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

▪ Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

▪ Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

▪ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή από τη στράτευση μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

▪ Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού εκδηλώσεων και δράσεων προβολής 

▪ Εμπειρία σε θέματα ψηφιακού marketing (διαχείριση ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης) 

▪ Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στην Διαύγεια έως 31/10/2023. Η σύμβαση δύναται να 

ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση 

της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί 

κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, 

χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

παράταση αυτού. 

 

 

Αμοιβή 
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Έως 18.600,00 ευρώ [στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), 

ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις]. 

 

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

********************* Submissions_UOP_152 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κα 

*********************(Submissions_UOP_152), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος πτυχίου της Σχολής Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών, με βαθμολογία 

6,48  

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών ή 

αντίστοιχου και ισότιμου της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών στη Σχολή Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Πατρών (MASTER 

IN BUSINESS ADMINISTRATION) 

Πιστοποιημένη άριστη γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON Διαθέτει Certificate of Proficiency in 

English (GATEHOUSE AWARDS), 

Άριστη Γνώση 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει ECDL PROFILE Certificate 
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Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF Δεν Εμπίπτει   

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία σε θέματα 

σχεδιασμού και 

προγραμματισμού 

εκδηλώσεων και δράσεων 

προβολής 

40% 

 
0 μόρια ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εμπειρία σε θέματα 

ψηφιακού marketing 

30% 
 

0 μόρια ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού εκδηλώσεων και δράσεων προβολής 

 

Δεν προκύπτει εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού εκδηλώσεων και δράσεων προβολής, καθώς δεν 

προσκομίζεται κάποιο δικαιολογητικό που να την αποδεικνύει 

 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε θέματα ψηφιακού marketing 

Δεν προκύπτει εμπειρία σε θέματα ψηφιακού marketing. Το μόνο δικαιολογητικό που προσκομίζεται είναι μια βεβαίωση 

από ΚΕΚ, δυνάμει της οποίας η υποψήφια πιστοποιείται ως Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής 

Παρουσίας – Social Media Marketing, χωρίς όμως να αποδεικνύεται σχετική εμπειρία κατά τα προβλεπόμενα στην 

Πρόσκληση. 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

100 μόρια Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα της 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 
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επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι η 

επικοινωνιακή ικανότητα και η 

προσωπικότητα της υποψηφίου 

είναι ικανοποιητικές, ενώ 

υπάρχει γνωστικό υπόβαθρο σε 

θέματα ψηφιακού marketing . 
Σύνολο 100% 30  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 27492/26.10.2022), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή αιτήσεων), η 

Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της κας 

********************* (Submissions_UOP_152) με συνολική βαθμολογία 30 βάσει των κριτηρίων και των 

συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΘΕΣΗ 4 με 

αντικείμενο: «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» με σύμβαση έργου και διάρκεια από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στην Διαύγεια έως την 31η.10.2023, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη 

λήξη του έργου. 

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την κα ***********, η θέση κηρύσσεται άγονη. 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ 5: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Αντικείμενο θέσης 

Συμμετοχή στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

▪ Διαχείριση των ωφελούμενων και ειδικότερα για τη διαχείριση και οργάνωση των αιτήσεων  

▪ Συστηματική ενημέρωση των υποστηριζόμενων ομάδων για τις δράσεις του Κόμβου 

▪ Προώθηση αιτημάτων και διαδικαστικών στον αντίστοιχο Υπεύθυνο του Κόμβου 

▪ Ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων 

▪ Αναζήτηση και πρόσκληση συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις του Κόμβου 

▪ Δημιουργία φακέλου με τα στοιχεία και τις αξιολογήσεις της κάθε ομάδας που συμμετέχει στον Κόμβο 
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Απαιτούμενα προσόντα 

▪ Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

▪ Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ 

/ ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

▪ Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

▪ Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

▪ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή από τη στράτευση μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

▪ Εμπειρία σε έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

▪ Ερευνητική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα.  

▪ Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στην Διαύγεια έως 31/10/2023. Η σύμβαση δύναται να 

ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση 

της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί 

κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, 

χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

παράταση αυτού. 

 

 

Αμοιβή 

Έως 13.640,00 ευρώ [στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), 

ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις]. 

 

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

********************* Submissions_UOP_152 

********************* Submissions_UOP_156 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κας 

*********************(Submissions_UOP_152), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 
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Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος πτυχίου Σχολής Χημικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, με βαθμό 7,80 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών ή 

αντίστοιχου και ισότιμου της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών (Integrated Master), Χημικός 

Μηχανικός επιπέδου 7 σύμφωνα με το 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Προσόντων (Άρθρο 46 Ν.4485/2017 

ΦΕΚ 114 τ.Α & Υ.Α. αριθμ. 

134312/Ζ1/ΦΕΚ 3987/14-09-2018, τ.Β) 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON Διαθέτει Certificate of Proficiency in 

English (University of Michigan), 

Άριστη Γνώση 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει Certificate ECDL  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF Δεν Εμπίπτει   

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία σε έργα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών 

40% 
 

100 μόρια Συμβάσεις Έργου με διάρκεια άνω των 

82 μηνών 

Ερευνητική εμπειρία σε 

συγχρηματοδοτούμενα 

εθνικά/ευρωπαϊκά έργα.  

30% 
 

100 μόρια Συμβάσεις Έργου με διάρκεια άνω των 

34 μηνών 
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Για την απαίτηση: Εμπειρία σε έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  

1. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 01/07/2022-31/12/2022 (Σε εξέλιξη), 

03/01/2022-30/06/2022, 02/08/2021-31/12/2021, 15 μήνες και 5 ημέρες] 

2. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ/VAMVAKOU REVIVAL [Διάρκεια: 13/04/2022-

30/11/2023 (Σε εξέλιξη), 6 μήνες και 27 ημέρες) 

3. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο  «ΣΥΜBΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ [Διάρκεια 27/12/2021-20/10/2023, 11 μήνες] 

4. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο : «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», της ΕΔΥΤΕ ΑΕ [Διάρκεια : 06/12/2021-06/09/2022, 9 μήνες] 

5. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ», της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, [Διάρκεια: 18/02/2021-18/04/2021, 2 μήνες] 

6. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», του Δήμου Λέρου [Διάρκεια: 07/04/2020-07/04/2021, 12 μήνες] 

7. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, [Διάρκεια:18/11/2020-18/01/2021, 2 μήνες] 

8. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

ΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ», του ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

[Διάρκεια: 02/12/2020-1/3/2021, 3 μήνες]  

9. μοριόδοτηση της συμμετοχή της στο έργο:  «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», της ΜΟΔ ΑΕ [Διάρκεια: 27/11/2020-27/04/2021, 5 μήνες] 

10. μοριόδοτηση της συμμετοχής της στο έργο: : «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΈΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ», της ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Διάρκεια: 

28/09/2020-28/09/2021, 12 μήνες] 

11. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
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ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ», της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 

[Διάρκεια: 8/12/2020-8/2/2021, 2 μήνες] 

12. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ», της ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Διάρκεια:4/11/2020-4/1/2021, 2 μήνες] 

 

Για την απαίτηση: Ερευνητική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα.  

1. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 01/07/2022-31/12/2022 (Σε εξέλιξη), 03/01/2022-

30/06/2022, 02/08/2021-31/12/2021, 15 μήνες και 5 ημέρες] 

2.  μοριοδότηση της συμμετοχή της στο έργο «GLOBALINTO - CAPTURING THE VALUE OF INTAGIBLE ASSETS 

IN MICRO DATA TO PROMOTE THE EU’S GROWTH AND COMPETITIVENESS», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 

01/04/2021-31/08/2021, 5 μήνες]  

3. μοριοδότηση της συμμετοχή της στο έργο : «YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΓΓΦΠ&Υ) ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ [Διάρκεια: 9/12/2020-9/9/2021, 9 μήνες] 

4. μοριόδοτηση της συμμετοχή της στο έργο : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», της ΜΟΔ ΑΕ [Διάρκεια: 27/11/2020-27/04/2021, 5 μήνες] 

 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

100 μόρια Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα της 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει επαρκής εμπειρία και 
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ειδίκευση στο αντικείμενο της 

προκήρυξης ενώ η 

επικοινωνιακή ικανότητα και η 

προσωπικότητα της υποψηφίου 

αξιολογούνται ως 

ικανοποιητικές 

Σύνολο 100% 100  

 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κας 

*********************(Submissions_UOP_156), 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. 

 

Η κα *********************αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται η πρόταση (αίτηση) της, 

λόγω μη πλήρωσης του όρου του άρθρου 12 της πρόσκλησης «Σε περίπτωση που στην πρόσκληση 

προκηρύσσονται περισσότερες εκ των μία θέσεων, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση 

μόνο σε μία εξ αυτών. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει πρόταση σε περισσότερες αποκλείεται από την 

διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης», καθώς υπέβαλε πρόταση (αίτηση) τόσο για 

την θέση 3 (Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης), όσο και για την θέση 5 (Στέλεχος Υποστήριξης 

Λειτουργίας). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 27492/26.10.2022), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή αιτήσεων), η 

Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της 

********************* (Submissions_UOP_152)  με συνολική βαθμολογία 100 βάσει των κριτηρίων και 

των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΘΕΣΗ 5 

με αντικείμενο: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» με σύμβαση έργου και διάρκεια από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στην Διαύγεια έως την 31η.10.2023, με δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. 

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την κα *********************, η θέση κηρύσσεται άγονη και θα 

επαναπροκηρυχθεί, καθώς δεν προσήλθαν άλλοι υποψήφιοι για τη θέση αυτή. 

 

 

 

ΘΕΣΗ 6: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
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Αντικείμενο θέσης 

Συμμετοχή στην υλοποίηση του Υποέργου 2 με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

▪ Ανάλυση Διαδικασιών Αξιολόγησης Ωφελούμενων 

▪ Ανάλυση Μηχανισμού Διαφάνειας 

▪ Ανάλυση Διαδικασιών για Βιωσιμότητα Κόμβου 

▪ Ανάλυση Διασφάλισης ποιότητας δράσεων 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

▪ Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

▪ Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ 

/ ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

▪ Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

▪ Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

▪ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή από τη στράτευση μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

▪ Εμπειρία σε έργα επιχειρηματικότητας ή/και ανάπτυξης ή/ και στρατηγικού σχεδιασμού 

▪ Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα 

▪ Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στην Διαύγεια έως 31/10/2023. Η σύμβαση δύναται να 

ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση 

της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί 

κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής, και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, 

χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

παράταση αυτού. 

 

 

Αμοιβή 

Έως 18.600,00 ευρώ [στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλιζομένου), 

ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις]. 

 

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

********************* Submissions_UOP_142 
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********************* Submissions_UOP_157 

 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) του κ. 

*********************(Submissions_UOP_142), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού, 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βαθμό 

7,55 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών ή 

αντίστοιχου και ισότιμου της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών στον τομέα Εφαρμοσμένη 

Μηχανική και Προσομοίωση 

Συστημάτων 

Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON  Διαθέτει First Certificate in English 

(British Council), Καλή Γνώση 

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει Πιστοποιητικό της Σχολής 

Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δυνάμει του 

οποίου έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 

επόμενα προπτυχιακά εξαμηνιαία 

μαθήματα, τα οποία εμπίπτουν στην 

περιοχή της Πληροφορικής και του 

χειρισμού των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469Β7Δ-Ο7Υ
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Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF ON  Διαθέτει πιστοποιητικό στρατού/No 

114067 ( ΓΕΕΘΑ Τρίπολης) 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία σε έργα 

επιχειρηματικότητας ή/και 

ανάπτυξης ή/ και στρατηγικού 

σχεδιασμού 

40% 

 
100  μόρια     Σύμβαση έργου διάρκειας 12 μηνών 

Εμπειρία σε 

συγχρηματοδοτούμενα 

εθνικά/ευρωπαϊκά έργα 

30% 
 

100 μόρια    Σύμβαση έργου διάρκειας 12 μηνών 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε έργα επιχειρηματικότητας ή/και ανάπτυξης ή/ και στρατηγικού σχεδιασμού 

 

1. μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο: «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ [Διάρκεια : 1/12/2021- 30/06/2023 (Σε εξέλιξη), 12 ΔΕΔΟΥΛΕΥΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ] 

 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα 

1.  μοριοδότηση της συμμετοχής του στο έργο: «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ [Διάρκεια : 1/12/2021- 30/06/2023 (Σε εξέλιξη), 12 ΔΕΔΟΥΛΕΥΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ] 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

80 μόρια Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα του 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 
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πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει εμπειρία και 

ειδίκευση στο αντικείμενο της 

προκήρυξης. 
 

Σύνολο 100% 94  

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης (ή αίτησης) της κας 

*********************(Submissions_UOP_157), 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: 

 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή 

αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON Κάτοχος Πτυχίου Τμήματος Βιολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό 

‘’Καλώς’’ 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών ή 

αντίστοιχου και ισότιμου της 

ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

ON/OFF ON 1. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: 

«Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές 

Επενδύσεις» 
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Πιστοποιημένη καλή γνώση 

της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 

ON/OFF ON Διαθέτει First Certificate in English 

(UNIVERSITY of GABRIDGE), Καλή 

Γνώση  

Πιστοποιημένη γνώση στην 

περιοχή της Πληροφορικής 

και του χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

ON/OFF ON Διαθέτει βεβαίωση εμπειρίας από την 

ΕΤΒΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις ή νόμιμη 

αναβολή από τη στράτευση 

μέχρι το πέρας της 

σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

 

ON/OFF Δεν Εμπίπτει   

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα 

Εμπειρία σε έργα 

επιχειρηματικότητας ή/και 

ανάπτυξης ή/ και 

στρατηγικού σχεδιασμού 

40% 
 

100  μόρια     Συμβάσεις Έργου άνω των 10 ετών 

Εμπειρία σε 

συγχρηματοδοτούμενα 

εθνικά/ευρωπαϊκά έργα 

30% 
 

100 μόρια    Συμβάσεις Έργου άνω των 10 μηνών 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε έργα επιχειρηματικότητας ή/και ανάπτυξης ή/ και στρατηγικού σχεδιασμού 

1. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «Περιβαλλοντική Συμμόρφωση θεμάτων Βιομηχανικών Πάρκων 

(Επεξεργασία Αποβλήτων, Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Όρων, Monitoring)» της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, [Διάρκεια: 

01/03/2012- Σήμερα (Σε εξέλιξη), 128 μήνες και 9 ημέρες] 
2. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «Τεχνική υποστήριξη Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Υδάτων στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για την Θαλάσσια 

Στρατηγική», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 3/1/2022-30/04/2022, 3 μήνες και 27 ημέρες] 

3. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «Συμμετοχή στο έργο: Τεχνική υποστήριξη Γενικής Γραμματείας 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ 

για την Θαλάσσια Στρατηγική», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 01/07/2022-31/12/2022, 6 μήνες] 
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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. 22100 
 Τηλέφωνο: 2710372130 

 
 

 
  

 

 

Για την απαίτηση: Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα 

 

1. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «Τεχνική υποστήριξη Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Υδάτων στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για την Θαλάσσια 

Στρατηγική», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 3/1/2022-30/04/2022, 4 μήνες] 

2. μοριοδότηση της συμμετοχής της στο έργο: «Συμμετοχή στο έργο: Τεχνική υποστήριξη Γενικής Γραμματείας 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ 

για την Θαλάσσια Στρατηγική», του ΕΛΚΕ ΕΜΠ [Διάρκεια: 01/07/2022-31/12/2022, 6 μήνες] 

 

 

Συνέντευξη 

Αξιολόγηση σημαντικών για τη 

θέση δεξιοτήτων, όπως 

κατανόηση αντικειμένου, 

αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

30% 

 

100 μόρια Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης εξετάστηκαν όχι 

μόνο τα τυπικά προσόντα της 

υποψηφίου αλλά και η γνώση 

του αντικειμένου (κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία) σε 

συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις 

επικοινωνιακές ικανότητες και, 

τα προσωπικά της 

χαρακτηριστικά. Κατά τη 

συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει επαρκής εμπειρία και 

ειδίκευση στο αντικείμενο της 

προκήρυξης ενώ η 

επικοινωνιακή ικανότητα και η 

προσωπικότητα της υποψηφίου 

αξιολογούνται ως 

ικανοποιητικές 

Σύνολο 100% 100  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 27492/26.10.2022), 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων (ή αιτήσεων), η 

Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή του/της 

********************* (Submissions_UOP_157) με συνολική βαθμολογία 100 βάσει των κριτηρίων και 
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των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΘΕΣΗ 6 

με αντικείμενο: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με σύμβαση έργου και 

διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ανάρτησής της στην Διαύγεια έως την 31η.10.2023, με 

δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1 ********************* Submissions_UOP_149 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 

2 ********************* Submissions_UOP_150 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 

3 ********************* Submissions_UOP_151 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 

3 ********************* Submissions_UOP_148 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 

3 ********************* Submissions_UOP_158 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 

3 ********************* Submissions_UOP_138 ΕΠΙΛΑΧΩΝ 

3 ********************* Submissions_UOP_146 ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 

3 ********************* Submissions_UOP_147 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣ 

3 ********************* Submissions_UOP_154 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣ 

4 ********************* Submissions_UOP_152 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 

5 ********************* Submissions_UOP_152 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 

5 ********************* Submissions_UOP_156 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣ 

6 ********************* Submissions_UOP_157 ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 

6 ********************* Submissions_UOP_142 ΕΠΙΛΑΧΩΝ 
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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. 22100 
 Τηλέφωνο: 2710372130 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

Τρίπολη, 30/11/2022 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Αναστασίου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής (Πρόεδρος) 

2. Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής (Γραμματέας) 

3. Φουρνιώτης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής (μέλος) 
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