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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: 2710 372130 

 

Τρίπολη, 26/10/2022 

Αρ. Πρωτ.: 24792 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

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

Πράξη: «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 ΟΠΣ 5161069 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 04/25.10.2022 Απόφαση της 201ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανακοινώνει την προκήρυξη, στο πλαίσιο της πράξης 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», 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), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα στο πλαίσιο του ως 

άνωθεν έργου και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης, ως 

εξής: 

 

α/α Θέση Ειδικότητα Διάρκεια Ποσό 

1 Επικεφαλής Κόμβου 

ΠΕ Μηχανικών ή 

Οικονομικών ή 

Θετικών Επιστημών 

Από υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτηση στη 

διαύγεια έως 31.10.2023 

Έως 

33.480,00 € 
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2 Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ΠΕ 

Από υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτηση στη 

διαύγεια έως 31.10.2023 

Έως 

26.040,00 € 

3 
Υπεύθυνος Διοικητικής 

Υποστήριξης 
ΠΕ 

Από υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτηση στη 

διαύγεια έως 31.10.2023 

Έως 

18.600,00 € 

4 Υπεύθυνος Δημοσιότητας ΠΕ 

Από υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτηση στη 

διαύγεια έως 31.10.2023 

Έως 

18.600,00 € 

5 
Στέλεχος Υποστήριξης 

Λειτουργίας 
ΠΕ 

Από υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτηση στη 

διαύγεια έως 31.10.2023 

Έως 

13.640,00 € 

6 

Προσωπικό υποστήριξης σε 

θέματα Σχεδιασμού και 

Διαμόρφωσης Μηχανισμών 

Εσωτερικής Διαχείρισης και 

Βιωσιμότητας 

ΠΕ 

Από υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτηση στη 

διαύγεια έως 31.10.2023 

Έως 

18.600,00 € 

 

 

Ειδικότερα: 

 

ΘΕΣΗ 1: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 

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

προσπάθεια μέχρι 15 ανθρωπομηνών. 

 

Αντικείμενο του Επικεφαλής Κόμβου θα είναι το εξής:  

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. 
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Απαιτούμενα προσόντα:  

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

ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ  

4. Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε έργα με αντικείμενο την 

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

επιχειρηματικότητας 

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

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα: 

1. Εμπειρία σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας / τεχνογνωσίας 

2. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα  

3. Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Απαιτούμενα προσόντα για Θέση 1 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Ύπαρξη 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ΠΕ Μηχανικών ή Οικονομικών ή Θετικών 

Επιστημών ή αντίστοιχο και ισότιμο της ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και 

ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του 

χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) 

έτους σε έργα με αντικείμενο την καινοτομία ή/και την στήριξη 

λειτουργίας κόμβου ή/και θερμοκοιτίδας καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή 

από τη στράτευση μέχρι το πέρας της σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

Απαιτούμενο 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΕΙ 
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Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα για Θέση 1 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Εμπειρία σε θέματα μεταφοράς 

τεχνολογίας / τεχνογνωσίας 

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

40% 

Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα 

εθνικά/ευρωπαϊκά έργα  

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

30% 

Προφορική Συνέντευξη μέσω 

τηλεδιάσκεψης και φυσικής 

παρουσίας εναλλακτικά 

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους που 

διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα) 

Θα αξιολογηθούν σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία 

Μέγιστο 100 Μονάδες 

30% 

 

 

ΘΕΣΗ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

προσπάθεια μέχρι 15 ανθρωπομηνών.  

 

Αντικείμενο του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης θα είναι το εξής: 

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. 

 

Απαιτούμενα προσόντα:  

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

απαιτείται) 
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2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε έργα παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών 

4. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

5. Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

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

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα: 

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

της καινοτομίας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ή/και ερευνητικά ιδρύματα  

2. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα  

3. Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης ή φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Απαιτούμενα προσόντα για Θέση 2 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Ύπαρξη 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και 

ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 

ετών σε έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του 

χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή 

από τη στράτευση μέχρι το πέρας της σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

Απαιτούμενο 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΕΙ 
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Σελίδα 6 από 25 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα για Θέση 2 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Εμπειρία σε έργα στη θεματική κατηγορία 

της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

έντασης γνώσης και της καινοτομίας σε 

συνεργασία με ακαδημαϊκά ή/και 

ερευνητικά ιδρύματα 

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

40% 

Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα 

εθνικά/ευρωπαϊκά έργα  

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

30% 

Προφορική Συνέντευξη μέσω 

τηλεδιάσκεψης και φυσικής 

παρουσίας εναλλακτικά 

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους που 

διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα) 

Θα αξιολογηθούν σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών – αυτονομία 

Μέγιστο 100 Μονάδες 

30% 

 

 

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 του Υπεύθυνου Διοικητικής Υποστήριξης θα είναι το εξής: 

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. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

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

απαιτείται) 

2. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

3. Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

4. 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: 

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

ιδιωτικών φορέων 

2. Εμπειρία στη διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων  

3. Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Απαιτούμενα προσόντα για Θέση 3 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Ύπαρξη 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του 

χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή από 

τη στράτευση μέχρι το πέρας της σύμβασης (αφορά τους άρρενες 

υποψηφίους) 

Απαιτούμενο 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΕΙ 

 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα για Θέση 3 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην 

οικονομική ή/και διοικητική υποστήριξη 

δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων 

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

40% 

Εμπειρία στη διαχείριση ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων  

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

30% 

Προφορική Συνέντευξη μέσω 

τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας 

εναλλακτικά 

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους που 

διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα) 

Θα αξιολογηθούν σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία 

Μέγιστο 100 Μονάδες 

30% 
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ΘΕΣΗ 4: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

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

προσπάθεια μέχρι 15 ανθρωπομηνών.  

 

 

Αντικείμενο του Υπεύθυνου Δημοσιότητας θα είναι το εξής: 

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, 

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. 

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:  

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

απαιτείται) 

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

4. Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

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

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα: 

1. Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού εκδηλώσεων και δράσεων προβολής  

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

3. Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

 

Κριτήρια επιλογής: 
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Απαιτούμενα προσόντα για Θέση 4 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Ύπαρξη 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και 

ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του 

χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή 

από τη στράτευση μέχρι το πέρας της σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

Απαιτούμενο 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΕΙ 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα για Θέση 4 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και 

προγραμματισμού εκδηλώσεων και 

δράσεων προβολής 

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

40% 

Εμπειρία σε θέματα ψηφιακού 

marketing 

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

30% 

Προφορική Συνέντευξη μέσω 

τηλεδιάσκεψης και φυσικής 

παρουσίασης 

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους που 

διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα) 

Θα αξιολογηθούν σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία 

Μέγιστο 100 Μονάδες 

30% 

 

 

 

ΘΕΣΗ 5: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

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

προσπάθεια μέχρι 11 ανθρωπομηνών.  
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Αντικείμενο του Στελέχους Υποστήριξης Λειτουργίας θα είναι το εξής: 

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. 

 

Απαιτούμενα προσόντα:  

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

απαιτείται) 

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

3. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

4. Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

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

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα: 

1. Εμπειρία σε έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  

2. Ερευνητική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα. 

3. Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας εναλλακτικά 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Απαιτούμενα προσόντα για Θέση 5 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Ύπαρξη 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της 

ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και 

ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει 

κριτηρίων ΑΣΕΠ 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και 

του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή 

από τη στράτευση μέχρι το πέρας της σύμβασης (αφορά τους 

άρρενες υποψηφίους) 

Απαιτούμενο 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΕΙ 

 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα για Θέση 5 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Εμπειρία σε έργα παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών 

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

40% 

Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα 

εθνικά/ευρωπαϊκά έργα  

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

30% 

Προφορική Συνέντευξη μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

 

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους που 

διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 

προσόντα) 

Θα αξιολογηθούν σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, 

δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 

αυτονομία 

Μέγιστο 100 Μονάδες 

30% 

 

 

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 του Προσωπικού Υποστήριξης σε Θέματα Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης Μηχανισμών 

Εσωτερικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας θα είναι το εξής: 

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. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

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

απαιτείται) 
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2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου και ισότιμου της ημεδαπής/αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

3. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

4. Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

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

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα: 

1. Εμπειρία σε έργα επιχειρηματικότητας ή/και ανάπτυξης ή/ και στρατηγικού σχεδιασμού 

2. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά/ευρωπαϊκά έργα  

3. Προφορική Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Απαιτούμενα προσόντα για Θέση 6 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Ύπαρξη 

Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο 

της ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται) 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή 

αντίστοιχου και ισότιμου της 

ημεδαπής/αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται) 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 
Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιημένη γνώση στην περιοχή της 

Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

Απαιτούμενο ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή 

νόμιμη αναβολή από τη στράτευση μέχρι το 

πέρας της σύμβασης (αφορά τους άρρενες 

υποψηφίους). 

Απαιτούμενο 
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΕΙ 

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα για Θέση 6 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Εμπειρία σε έργα επιχειρηματικότητας 

ή/και ανάπτυξης ή/ και στρατηγικού 

σχεδιασμού 

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

40% 
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Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα 

εθνικά/ευρωπαϊκά έργα 

10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας 

Μέγιστο 100 μονάδες 

Μη ύπαρξη εμπειρίας: 0 μονάδες 

 

30% 

Προφορική Συνέντευξη μέσω 

τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας 

εναλλακτικά 

(θα αφορά μόνο τους υποψηφίους που 

διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα) 

Θα αξιολογηθούν σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά κατανόηση 

αντικειμένου, αντίληψη – κρίση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – αυτονομία 

Μέγιστο 100 Μονάδες 

30% 

 

 

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.  

▪ 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. 
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▪ 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. 

 

 Πίνακας βαθμολόγησης για τη συνέντευξη 

Κριτήριο Επεξήγηση Κλίμακα βαθμολόγησης 
Ποσοστό στο συνολικό 

βαθμό συνέντευξης 

1 Κατανόηση αντικειμένου 

Χαμηλή: 0-30 

Μεσαία: 31-60  

Υψηλή: 61-100 

30% 

2 Συναφής τεχνική κατάρτιση 

Χαμηλή: 0-30  

Μεσαία: 31-60  

Υψηλή: 61-100 

50% 

3 Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

Χαμηλή: 0-30 

Μεσαία: 31-60  

Υψηλή: 61-100 

10% 

4 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - αυτονομία 

Χαμηλή: 0-30  

Μεσαία: 31-60  

Υψηλή: 61-100 

10% 

 

Λοιπά στοιχεία 

Σε πρώτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απορρίψει τους υποψήφιους που δεν πληρούν κάποιο από 

τα απαιτούμενα προσόντα. Ακολούθως, η Επιτροπή θα κατατάξει τους υποψήφιους, που πληρούσαν τα 

απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την βαθμολογία τους, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση 

των υπολοίπων κριτηρίων επιλογής (συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα) πλην της συνέντευξης.  
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Με σκοπό την τελική κατάταξη των υποψηφίων, η Επιτροπή θα καλέσει σε συνέντευξη τους υποψήφιους 

που συγκέντρωσαν βαθμολογία ≥ 100 Μονάδες σε όλες τις θέσεις  

Σε περίπτωση που στην τελευταία θέση ισοβαθμούν άνω του ενός υποψηφίου θα κληθούν για συνέντευξη 

όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.  

Βαθμολογία κάτω από 50% στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό 

σημαντικές δεξιότητες για τη θέση (όπως συνεργασίας, επικοινωνίας, κατανόησης αντικειμένου, κ.λπ.) και 

συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες 

στο κριτήριο με την μεγαλύτερη βαθμολογία του πίνακα κριτηρίων και αν συμπίπτουν, αυτός που έχει τις 

περισσότερες μονάδες στο κριτήριο με την αμέσως μικρότερη βαθμολογία και ούτω καθεξής, μέχρι και το 

κριτήριο ν. Σε περίπτωση ίσης βαθμολογίας μεταξύ κριτηρίων του πίνακα, τα κριτήρια εξετάζονται 

σύμφωνα με την σειρά του Α/Α που αναγράφεται στην πρόσκληση (1 έως v). Η σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβαθμίας, 

καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη θα απορρίπτονται. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr/, από 27.10.2022 - 00:01 (ώρα 

Ελλάδος) έως και 10.11.2022 - 23:59 (ώρα Ελλάδος). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις εντός του 

ανωτέρω χρονικό περιθωρίου. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα 

παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 

 

Δικαιολογητικά: 

1. Υποβολή Πρότασης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

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

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

5. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Ειδικότερες περιπτώσεις: α) Στις περιπτώσεις που ο βαθμός αποτελεί 

κριτήριο βαθμολόγησης και δεν αναγράφεται στο σχετικό αντίγραφο του τίτλου σπουδών, τότε 

υποβάλλεται συμπληρωματικά η αναλυτική βαθμολογία, β) Ειδικότερα για την απόδειξη της ιδιότητας 

του υποψήφιου διδάκτορα ή του μεταπτυχιακού φοιτητή θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική 

βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, γ) Σε περίπτωση που η ειδίκευση/κατεύθυνση 

δεν προκύπτει από τον Τίτλο Σπουδών -για τις περιπτώσεις πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου- θα 

πρέπει να επισυνάπτεται και η Αναλυτική Βαθμολογία, ενώ για την περίπτωση διδακτορικής 

διατριβής, αν η εξειδίκευση δεν προκύπτει από τον τίτλο/θέμα αυτής, θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε 

πρόσφορο έγγραφο που να τεκμηριώνει τη συνάφεια υπογεγραμμένο από τη Γραμματεία ή τον 

επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή.) 

6. Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα 
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τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα 

απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα της παρούσας πρόσκλησης. 

7. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο 

βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψήφιους). Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν 

λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του αντικειμένου έργου. Σε περίπτωση που ο χρόνος για 

τον οποίο έχει ληφθεί αναβολή στράτευσης δεν καλύπτει στο σύνολό του τον χρόνο διάρκειας του 

αντικειμένου έργου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

υποχρεούται να καταγγείλει αζημίως την αντίστοιχη σύμβαση κατά τον χρόνο λήξης της ως άνω 

αναβολής. Τόσο ο συμβαλλόμενος του Ειδικού Λογαριασμού όσο και η Επιστημονική Υπεύθυνη/ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ειδικό Λογαριασμό 

ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της εν λόγω αναβολής. 

8. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα (κύρια και συνεκτιμώμενα), όπως αυτά αναφέρονται 

στην παρούσα προκήρυξη. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα 

δικαιολογητικά της παρούσας πρόσκλησης είναι ακριβή και αληθή. 

Ειδικότερα για τα Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας διευκρινίζονται τα εξής: 

• Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: 

• Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να 

αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 

• Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα: 

• Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να 

αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 

• Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α επικαλείται με την Αίτησή του/της εμπειρία που αποκτήθηκε 

στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει προς απόδειξη αυτής θα πρέπει: α) να είναι 

ευκρινή φωτοαντίγραφα, β) να φέρουν επικύρωση δικηγόρου και γ) να έχουν μεταφραστεί 

επισήμως στην ελληνική γλώσσα. 

• Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με την εμπειρία ισχύουν, εφόσον τα υποψήφια άτομα 

κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους κατείχαν τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο 

σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή 

βεβαίωση. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν το σύνολο των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κληθούν 

σε συνέντευξη (κατόπιν γραπτής ενημέρωσής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εκτός από 

εκείνες/εκείνους που οι προτάσεις τους θα συγκεντρώσουν μικρότερη βαθμολογία σε σχέση με την πρώτη 

σε σειρά κατάταξης πρόταση. Οι υποψήφιες/υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη θα 

απορρίπτονται. Δεν είναι απαραίτητο να διενεργηθεί συνέντευξη, στην περίπτωση που το σύνολο των 

όρων της πρόσκλησης πληροί μια μόνο πρόταση. 
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1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερο-

μηνία και ώρα. Οι προτάσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα 

ληφθούν υπόψη.  

2. Αντικατάσταση ή διόρθωση της πρότασης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέ-

πεται με την υποβολή νέας αίτησης και μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην αίτηση αντικατάστασης, διόρθωσης ή συμπλήρωσης πρέπει να ανα-

γράφεται και το πρωτόκολλο της αρχικής αίτησης που αφορά. 

3. Η πιστοποίηση τίτλων σπουδών, γλωσσομάθειας, γνώσης ΗΥ, κλπ, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες 

διατάξεις. (Από 01/09/2022: ΦΕΚ 3614 Β, 11.07.2022, Απόφαση Αριθμ. 94 «Διαδικασία καθορισμού 

των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορι-

σμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021» όπως ισχύει.) 

4. Για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυ-

χιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορη-

γηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του 

ΔΟΑΤΑΠ (/ΔΙΚΑΤΣΑ). Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγη-

σης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστο-

ποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ (/ΔΙΚΑΤΣΑ). Εξαιρούνται από την 

υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι 

υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισο-

δυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 

38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή  

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 

38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 

του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή 

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με 

ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποι-

ούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 

89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή  

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) 

του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματι-

κής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 

92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτρο-

πής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»  

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης 

αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες 

εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 

97/1986 (Α΄35), 98/1986 (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υπουργική απόφαση 

Α4/5226/1987 (Β΄613).  

5. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, ό-
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πως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον αυτά 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσε-

ων. 

6. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Πράξης και του 

Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοπον-

νήσου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

7. Για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ Επι-

πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 

χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. (Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην προκηρυσσόμενη θέση.) 

8. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζονται συ-

νοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση υποβολής πρω-

τοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων. Αντί αυτών υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτι-

κά αποδεκτά από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρω-

τοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντι-

γράφων τους. Τα παραπάνω δικαιολογητικά: 

- Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

- Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

αυτών σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγρα-

φα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρ-

χή. 

- Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγ-

γραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυ-

ρωθεί από δικηγόρο σε ηλεκτρονική μορφή. 

10. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγε-

ται/γονται εκείνες που κρίνεται/νονται πιο κατάλληλη/ες, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια α-

ξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης και με βάση την κείμενη νομοθεσία.  

11. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, απορρίπτεται 

και ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

12. 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 Ε-

πιτροπή Αξιολόγησης. 

13. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

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

14. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υ-

ποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά 

του υποψηφίου.  

15. Σε περίπτωση που απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η εμπει-

ρία αυτή αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) (Προαιρετικά) Βεβαίωση του Επιστημονι-
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κού Υπευθύνου του έργου, στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχε, το αντικεί-

μενο της έρευνας και ο χρόνος συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας και β) Βεβαίωση του Προϊσταμέ-

νου της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ή του Προέδρου της Επιτροπής 

Ερευνών στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος και η διάρκεια του ερευνητικού έργου ή προγράμματος, 

ο χρόνος συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο/η υ-

ποψήφιος/α με Φορέα (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου) ή εναλλακτικά σύμβαση απα-

σχόλησης και Υπεύθυνη Δήλωση για την καλή εκτέλεσή της από τον δικαιούχο.  

16. Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, δεν θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη.  

17. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενδέχεται να καλέσει τους/τις υποψηφίους/ες για τυχόν διευκρινίσεις επί 

του φακέλου τους. 

18. Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος δεν προσέλθει 

στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω από την Επιτροπή Α-

ξιολόγησης. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της 

διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς 

τους υποψηφίους, στο e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην Πρόταση που θα υ-

ποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα 

τα στοιχεία επικοινωνίας τους). Η ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης καθορίζεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν δύναται να μεταβληθεί. Ση-

μειώνεται ότι η διαδικασία συνέντευξης μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. zoom, skype, 

κλπ).  

19. Η ενημέρωση για τη συνέντευξη των υποψηφίων στην παρούσα πρόσκληση επαφίεται στην αποκλει-

στική αρμοδιότητα της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

20. Σε περίπτωση που ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος/α δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασής ή 

παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμ-

βασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο/α, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. 

21. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψή-

φιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υπο-

ψήφιοι/ες αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γενικού Κανονι-

σμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα 

υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εάν και εφόσον έχουν ληφ-

θεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης εί-

ναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αι-

τούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε 

περίπτωση, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται διά της παρούσας Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαιο-

λογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς/ές τους, χωρίς να ενημε-

ρωθούν ατομικώς πριν από τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέ-

ρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό. 

22. Η υποβολή πρότασης από τον/την εκάστοτε υποψήφιο/α συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

23. Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη της σύμ-

βασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς 
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και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

24. Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα πρόσκληση για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. 

έλλειψη οικονομικών κονδυλίων ή τεχνικών προβλημάτων κ.λ.) και ύστερα από απόφαση του αρμό-

διου οργάνου. 

25. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται η ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή/ συγκατάθεσή 

για τη διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων (ονοματε-

πώνυμο – πόλη – Διεύθυνση – ΤΚ – τηλέφωνο – mail – ΑΦΜ –ΔΟΥ), προκειμένου να διενεργηθούν ό-

σες πράξεις απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον υπ. αρίθμ. 679/2016 ΚΕΕ, για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης. 

26. Σε περίπτωση που ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος/α εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του/της σύμφω-

να με τους/της όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε 

αντικατάστασή του/της με τον επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο/α, χωρίς περαιτέρω διαδι-

κασία και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως (θα υπάρξει έγγραφη ενημέρωση αυτού/ής και 

θα του/της δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για συμμόρφωση). Οι υποψήφιοι/ες που συνάπτουν 

σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου/ας θα απασχοληθούν για το υπολειπόμε-

νο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό έχει οριστεί. 

27. Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

28. Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των ό-

ρων διενέργειας αυτής.  

 

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων 

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της πράξης με τίτλο: 

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

ποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (ΚΑ 80654) που έχει οριστεί σύμφωνα με την με την υπ΄ αριθμ. 

33/28.06.2022 (187η Συνεδρίαση) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΨΙΓ6469Β7Δ-Λ3Ψ ). 

2. H Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της πα-

ρούσας πρόσκλησης από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ και προβαί-

νει στην αξιολόγησή τους.  

3. Η Επιτροπή απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και τις προτάσεις 

των υποψηφίων που δεν πληρούν κάποιο από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή 

τους στην παρούσα πρόσκληση.  

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τους/τις υποψηφίους/ες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, με βάση τα 

βιογραφικά τους σημειώματα, τους τίτλους σπουδών, τη βαθμολογία τους, τη γνώση ξένων γλωσσών, 

την εμπειρία, τα επιπρόσθετα προσόντα τους και τις άλλες συναφείς δραστηριότητες, σύμφωνα με τα 

κριτήρια της κάθε θέσης και ενημερώνει τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ώστε να καλέσει μέσω ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου σε συνέντευξη τους υποψηφίους που προκρίθηκαν. 

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων με τον προσωρινό πί-

νακα κατάταξης ανά θέση των επιτυχόντων, των επιλαχόντων (αναπληρωματικών) και των αποκλειό-

μενων υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης με ρητή αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους. 
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μο-

νάδες στο κριτήριο με την μεγαλύτερη βαθμολογία του πίνακα κριτηρίων και αν συμπίπτουν, αυτός 

που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο με την αμέσως μικρότερη βαθμολογία και ούτω κα-

θεξής, μέχρι και το κριτήριο ν. Σε περίπτωση ίσης βαθμολογίας μεταξύ κριτηρίων του πίνακα, τα κρι-

τήρια εξετάζονται σύμφωνα με την σειρά του Α/Α που αναγράφεται στην πρόσκληση (1 έως v). Η σει-

ρά κατάταξης των υποψηφίων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των κρι-

τηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποστέλλει το σχετικό πρακτικό προς έγκρισή στην Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρησης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΕΕΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη 

διάταξη του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022. Με απόφασή της καταρτίζεται ο προσωρινός πίνακας κα-

τάταξης των υποψηφίων ανά θέση, με αναφορά σε τυχόν αποκλεισθέντες. 

7. Η απόφαση της ΕΕΔ αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων και ο πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης 

των υποψηφίων στα κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης τους, 

αναρτώνται στους ιστοτόπους: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

και ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

8. Η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης της ΕΕΔ στους προαναφερόμενους ιστοτόπους ισοδυναμεί με 

κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην πρόσκληση. Οι υποψή-

φιοι/ες έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από αυτούς τους 

ιστοτόπους.  

 

Αποτελέσματα - Υποβολή Ενστάσεων 

1. Ο/Η υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδο-

χής – έγκρισης αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την 

επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής – έγκρισης αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του ΕΛ-

ΚΕ.  

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθε-

σμες, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή.  

3. Η ένσταση επιτρέπεται για την επανεξέταση στοιχείων της πρότασης που επιδέχονται αντικειμενική 

αξιολόγηση και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

4. Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη ή την εξέταση γνώσεων και τη δο-

κιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. 

5. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση prog@uop.gr. 

6. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του οριστικού πί-

νακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από την Επιτρο-

πή Ενστάσεων και την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανε-

πιστημίου Πελοποννήσου (ΕΕΔ).  

7. Κατά τα οριζόμενα και στην προηγούμενη ενότητα περί δημοσίεσης των αποτελεσμάτων και υποχρέ-

ωσης ενημέρωσης των υποψηφίων, η απόφαση της ΕΕΔ και ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί στους 

ιστοτόπους: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

8. Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων στην προβλεπόμενη προθεσμία ή μη διαφοροποίησης του 

προσωρινού πίνακα μετά την εξέταση των ενστάσεων, τότε αυτός καθίσταται οριστικός, χωρίς εκ νέ-

ου απόφαση της ΕΕΔ ή και ανάρτηση στους προαναφερόμενους ιστοτόπους. 

mailto:prog@uop.gr
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9. Ο/Η αξιολογούμενος/η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αναλαμβάνει την εκτέλεση του 

έργου και θα ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο περί αποδοχής του/της. Σε περίπτω-

ση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης του έργου στους επόμενους επιλαχόντες 

υποψηφίους, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στους ιστοτόπους: 

▪ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/  

▪ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: https://elke.uop.gr/  

▪ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: https://www.uop.gr/  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ανδρικοπούλου 

Κωνσταντίνα και στον κ. Μπαλάσκα Γεράσιμο, στα τηλ. 2610 369448-49. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

https://diavgeia.gov.gr/
https://elke.uop.gr/
https://www.uop.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

24792/26.10.2022 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος με τα στοιχεία:  

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα πατρός:  

ΑΦΜ:  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού:  

E-mail:  

Ημερομηνία γέννησης:  

Υπηκοότητα:  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες): ☐ Απαλλαγή 

☐ Εκπληρωμένη από …/…/… έως :…/…/…. 

 

Υποβάλλω πρόταση για τη σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο της πράξης "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" (ΚΑ 80654), για την θέση ……. 

 

Καταθέτω τα δικαιολογητικά μου με την κάτωθι αριθμητική σειρά: 

α/

α 

Δικαιολογητικό 

1  

2  

3  

4  

5  

… ………… 

 

Με ατομική μου ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

 

Α) αποδέχομαι τους όρους της υπ΄ αριθ. 24792/26.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

1 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών 
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Β) όλα τα έγγραφα που κατατίθενται αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

επίσημων αντιγράφων, τα οποία διατηρώ στο αρχείο μου, και μπορώ να επιδείξω άμεσα αυτά, εάν μου 

ζητηθεί  

Γ) δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην Πρόσκληση 

Δ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει κανένα 

κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το 

σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα αίτησή μου γίνει δεκτή. 

Ε) Με την παρούσα δηλώνω ότι παρέχω την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή/ συγκατάθεσή μου για την 

διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (ονοματεπώνυμο-πόλη –Διεύθυνση – 

ΤΚ – τηλέφωνο – mail – ΑΦΜ - ΔΟΥ), προκειμένου να διενεργηθούν όσες πράξεις απαιτούνται για την 

εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον υπ. αρίθμ. 679/2016 ΚΕΕ, για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις της πρόσκλησης. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

………………………………………  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

 

 

 

 

α/α 

 

 

 

 

 

Από 

 

 

 

 

 

Έως 

(α) (β)  

 

 

 

 

Φορέας απασχόλησης – 
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ΣΥΝΟΛΟ: …………. ………. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ(2) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α). 
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