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Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 

 

Τρίπολη, 12/06/2018 

Αρ. Πρωτ.: Β15722 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με 

την από 6/06.06.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 106ης Έκτακτης Συνεδρίασης, 

ανακοινώνει στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: CrossCult: Empowering reuse of digital 

cultural heritage in context-aware crosscuts of European history (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020- Grant Agreement No 693150, πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο/ερευνητή, για την υλοποίηση των 

ακόλουθων τμημάτων παραδοτέων του έργου, στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 6, εταιρικά μοντέλα 

και μοντέλα προϊόντων.  

 

Θέση Ερευνητή 

 

Συμμετοχή στο σχεδιασμό των στρατηγικών προώθησης και μάρκετινγκ του έργου. Χρονική διάρκεια 

2 μήνες, κόστος για το έργο δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600,00) Ευρώ (συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, 

όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλιζομένου). 

 

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων είναι η 1η Ιουλίου 2018.    

 

Επιθυμητά προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή στράτευσης για το χρονικό διάστημα της 

σύμβασης (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον πολύ καλή.  

 Γνώση 2ης Ευρωπαϊκής γλώσσας, τουλάχιστον πολύ καλή. 

 Εμπειρία εργασίας σε έργα εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά στον τομέα του πολιτισμού, ως υπεύθυνος 

έργου. 

 

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                       

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123  
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Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 27/06/2018, με συστημένη επιστολή ή 

απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, σε κλειστό φάκελο, 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.  Στοιχεία που αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. 

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

αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

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

ενδιαφερόμενος.  

 

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

επιθυμητών προσόντων όπως περιγράφονται από τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας 

κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας), κάθε κριτήριο βαθμολογείται με άριστα το 100: 

 

Θέση Ερευνητή 

 

Κριτήριο επιλογής 

Ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

(%) 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση  

Πτυχίο 10 0-100 αναλογικά με το βαθμό πτυχίου (100 για το 10). 

Γνώση Αγγλικών 15 
Πολύ καλή: 50 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

Γνώση 2ης Ευρωπαϊκής 

γλώσσας 
15 

Πολύ καλή: 50 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

Σχετική Επαγγελματική 

Εμπειρία  
35 

Όπως αποδεικνύεται από συμβάσεις, 1 μονάδα ανά μήνα 

εμπειρίας, μέγιστο 100.   
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Συνέντευξη  25 

Η Επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των 

υποψηφίων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και θα 

καλέσει σε συνέντευξη τους πέντε επικρατέστερους για 

τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης. Σε περίπτωση που 

στην πέμπτη θέση ισοβαθμούν άνω του ενός υποψήφιοι, 

θα κληθούν για συνέντευξη όλοι οι ισοβαθμούντες 

υποψήφιοι. Βαθμολογία κάτω από 50 βαθμούς στη 

συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε 

ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση 

(όπως συνεργασίας, επικοινωνίας, κατανόησης 

αντικειμένου, κλπ) και συνεπάγεται απόρριψη της 

υποψηφιότητας. Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι 

είναι δυνατό να υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες 

(τεστ), να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια κλπ. Θα 

τηρούνται επίσης πρακτικά. 

Σύνολο 100  

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ  

22 131 Τρίπολη. 

(Υπ’όψιν: κας Παρασκευής Παπαηλιού) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα 

ακόλουθα: 

«Υποβολή αίτησης για την υπ΄αριθμ. Β15722 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του 

έργου: CrossCult (Κ.Α. 0279)». 

 

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). 

 

http://www.uop.gr/
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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, εντός 

προθεσμίας πέντε (5) 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 κ. Ιωάννα 

Δελτούζου  (τηλ. 2710-372130). 

 

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

 Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Β15722/12.06.2018: 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος με τα στοιχεία: 

Επώνυμο: ..............................................................................................................................................  
Όνομα: ..................................................................................................................................................  

Όνομα πατρός:  .....................................................................................................................................  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού : ................................................................................................  

Ε-mail : .................................................................................................................................................  

Ημερομηνία γέννησης : ........................................................................................................................  

Υπηκοότητα:  ........................................................................................................................................  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):                    Απαλλαγή …………… 
Εκπληρωμένη ...............   από :  .................. /.......  / 

                                                                                                                                     έως : ……………….../ ......  / 

Οικογενειακή κατάσταση:                                          Άγαμος ……………  

                                                                                          Έγγαμος …………..  

Υποβάλω την αίτησή μου προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του έργου: CrossCult 

(Κ.Α. 0279). 

 

Καταθέτω τα δικαιολογητικά μου με την κάτωθι αριθμητική σειρά: 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

 

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

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

Α) αποδέχομαι τους όρους της υπ΄αριθμ Β15722 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

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. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 
 

………………………………………. 
(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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