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Τρίπολη, 07/11/2018 

Αρ. Πρωτ.: B20436 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

ΕΡΓΟ: TRIPMENTOR ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ - MIS: 5031872 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα 

με την από την υπ’αριθμ. 17/30.10.2018 απόφαση της 70ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «TripMentor: 

Διαδραστικός τουριστικός οδηγός» (κωδικός αριθμός 0349) που εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ/2821 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

με θέμα «Όγδοη (8η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 

2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία»» (ΑΔΑ: 758Κ4653ΠΣ-ΜΓΝ) και την απόφαση 15/26.06.2018 απόφαση της 63ης 

Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ:Ψ3ΔΙ469Β7Δ-7ΘΘ), Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος με κωδικό «Πρόσκληση TripMentor 349/12», για την ανάθεση έργου σε δύο 

άτομα στην πόλη της Τρίπολης, ως ακολούθως: 
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A. Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία 

πληροφοριών» (κωδικός θέσης: TripMentor 349/12-1) 

Χρονική διάρκεια: 14 μήνες (έναρξη – ενδεικτικά: Νοέμβριος 2018) 

με λήξη 30/12/2019 

Αμοιβή: 17.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων) 

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

4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες 

εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές 

ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

Αντικείμενο: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων, Ανάκτηση, επεξεργασία και 

οργάνωση δεδομένων, υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων. Στα παραδοτέα 

περιλαμβάνεται (i) η μορφή κώδικα (ενσωματωμένη στα τελικά συστήματα του 

έργου) (ii) η απαραίτητη τεκμηρίωση και (iii) συγγραφή σχετικών τεχνικών 

αναφορών που θα ενσωματωθούν στα παραδοτέα του έργου. 

B. Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Λογισμικό / επεξεργασία 

πληροφοριών» (κωδικός θέσης: TripMentor 349/12-2) 

Χρονική διάρκεια: 13 μήνες (έναρξη – ενδεικτικά: Δεκέμβριος 2018) 

με λήξη 30/12/2019 

Αμοιβή: 16.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών 

νόμιμων κρατήσεων) 

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

4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες 

εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές 

ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

Αντικείμενο: Ανάκτηση, επεξεργασία και οργάνωση δεδομένων, 

υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων. Στα παραδοτέα περιλαμβάνεται (i) η μορφή 

κώδικα (ενσωματωμένη στα τελικά συστήματα του έργου) (ii) η απαραίτητη 

τεκμηρίωση και (iii) συγγραφή σχετικών τεχνικών αναφορών που θα 

ενσωματωθούν στα παραδοτέα του έργου. 

 

Απαιτούμενα προσόντα (και για τις δύο θέσεις): 

 Κάτοχος διδακτορικού τίτλου ή υποψήφιος διδάκτορας σε συναφές με το αντικείμενο του 

έργου πεδίο. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη απαλλαγή 

από αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης. 

 Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας. 
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Προαιρετικά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

20 

Δημοσιευμένες πρωτότυπες 

επιστημονικές εργασίες σε συναφές 

με το αντικείμενο της θέσης πεδίο 

10 μονάδες για κάθε δημοσίευση 

σε συνέδριο με κριτές, 15 

μονάδες για κάθε δημοσίευση σε 

βιβλίο με κριτές, 25 μονάδες για 

κάθε δημοσίευση σε περιοδικό με 

κριτές. Μέγιστο: 100 μονάδες 

20 

Εργασιακή εμπειρία σε 

χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα 

2 μονάδες για κάθε μήνα 

εργασίας σε ερευνητικό έργο με 

εθνική χρηματοδότηση, 5 μονάδες 

για κάθε για κάθε μήνα εργασίας 

σε έργο με ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση. Μέγιστο: 100 

μονάδες 

30 

Συνέντευξη 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει 

σημαντικές για τη θέση 

δεξιότητες, όπως ενδεικτικά 

κατανόηση αντικειμένου, συναφή 

τεχνική κατάρτιση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και δεξιότητες 

συνεργασίας. Μέγιστο: 100 

μονάδες.  

30 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 22/11/2018, με συστημένη επιστολή ή απευθείας 

κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

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

Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης». 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 

6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα συνεκτιμώμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται 

στην παρούσα προκήρυξη. 

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλείονται. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τουλάχιστον τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη. 
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Οι δημοσιεύσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά (π.χ. σε CD/DVD/flash disk) ή με σύνδεσμο σε 

online αρχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει στον φάκελο δικαιολογητικών να 

συμπεριλαμβάνεται λίστα με τις δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μέσο/στα online 

αρχεία. Αν τα κείμενα των δημοσιεύσεων αποσταλούν με σύνδεσμο σε online αρχεία, αποτελεί 

υποχρέωση του υποψηφίου να διασφαλίσει με κάθε εύλογο μέσο ότι τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα για 

ανάκτηση από τα στελέχη του Ε.Λ.Κ.Ε. και την επιτροπή αξιολόγησης στο διάστημα από την κατάθεση 

της αίτησης έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.  

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ  

22 131 Τρίπολη. 

(Υπ’όψιν: κας Παρασκευής Παπαηλίου) 

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα 

ακόλουθα: 

 

«Υποβολή αίτησης για την υπ΄ αριθμ. Β20436 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο 

του έργου με Κ.Α. 0349 («Πρόσκληση TripMentor 349/12»). 

 

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

τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής, δε θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή αίτησης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

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

φακέλου τους. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(www.uop.gr). 

 

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

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

 

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

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ιωάννα 

Δελτούζου (τηλ. 2710-372128). 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

  

http://www.uop.gr/
ΑΔΑ: ΩΒΓΥ469Β7Δ-0ΗΕ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020» 

Αίτηση Συμμετοχής - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

για την πρόσκληση με κωδικό «Πρόσκληση TripMentor 349/12» 

 

Στοιχεία υποψηφίου 

Όνομα:  

Επώνυμο: 

Φύλο:   □ Άρρεν  □ Θήλυ 

Ημερομηνία γέννησης: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Email: 

 

Η αίτηση αφορά τις ακόλουθες θέσεις (αναγράψτε τη σειρά προτίμησής σας για κάθε μία εκ των δύο 

θέσεων, σημειώνοντας 1 για την πρώτη προτίμησή σας και 2 για τη δεύτερη. εάν ενδιαφέρεστε μόνο 

για μία θέση, αφήστε το αντίστοιχο πεδίο της άλλης θέσης κενό): 

Θέση Σειρά προτίμησης 

Θέση με κωδικό TripMentor 349/12-1  

Θέση με κωδικό TripMentor 349/12-2  

 

Δηλώνω υπεύθυνα πως τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση και στα επισυναπτόμενα 

έγγραφα είναι αληθή. Δηλώνω επίσης πως αποδέχομαι τους όρους της πρόσκλησης, για τους οποίους 

έχω λάβει γνώση. 

 

Ημερομηνία: 

 

Υπογραφή: 

 

ΑΔΑ: ΩΒΓΥ469Β7Δ-0ΗΕ


		2018-11-07T10:42:13+0200
	Athens




