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«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 

 

 

 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «E - Sisifos : Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-05640 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 21/04.12.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης της 73ης Συνεδρίασης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «E - Sisifos : 

Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354) που εντάχθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 682/Β1/98 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με θέμα «Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής 

αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών 

Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ: ΩΑΜΙ465ΧΙ8-Λ75) και την 

απόφαση 16/17.07.2018 της 64ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 66ΠΧ469Β7Δ-

Λ3Τ), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε: 

 Ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου 

Ειδικότητα : Φιλόλογος- Ερευνητής 
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Χρονική διάρκεια: Δέκα επτά  (17) μήνες  μέχρι τη λήξη του έργου το 2020 

Αμοιβή: 12.500 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 εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

Αντικείμενο:. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων 

του έργου (εκπαιδευτική έρευνα και σύνταξη ερευνητικού πορίσματος για το 

συλλεχθέν πολιτιστικό υλικό), παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, αξιολόγηση και 

διάχυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που 

σχετίζονται με αυτή, θ’ αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα 

στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 

στο επιλεγέν προσωπικό. 

Απαιτούμενα Προσόντα:  

 Πτυχίο φιλολόγου της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος 

σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και 

αναγνωρισμένος της αλλοδαπής στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίησης 

και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων (τυπική, άτυπη 

και μη τυπική εκπαίδευση). 

 

 Πιστοποιημένη εμπειρία στο σχεδιασμό και στον επιστημονικό συντονισμό 

ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. Θα συνεκτιμηθεί η συνάφεια της 

εμπειρίας με το αντικείμενο του έργου, ήτοι έργα ιστορικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου (επεξεργασία, τεκμηρίωση, αποτύπωση, διάχυση και 

δημοσιοποίηση). 

 

 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα που άπτονται του 

χώρου της επικοινωνίας και των ΜΜΕ.  

 

 Τεκμηριωμένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2). 
 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα M.S. Office (Word, 
Excel, Access, PowerPoint), Υπηρεσίες διαδικτύου. 
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 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες 
υποψηφίους) 

 

Συνεκτιμημένα Πρόσθετα Προσόντα: 

 Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια1 

 Εμπειρία στη διαμόρφωση και διαχείριση διαδικτυακών τόπων 

Η επιλογή για την ανάθεση έργου θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) : 

Κριτήριο Επιλογής Αξιολόγηση Βαρύτητα Κριτηρίου 
 

Πτυχίο Συνάφεια Αντικειμένου 15% 

Μεταπτυχιακό Συνάφεια Αντικειμένου 20% 

Γνώση αγγλικής γλώσσας Καλή: 30 μονάδες 
Πολύ καλή: 60 μονάδες 
Αρίστη: 100 μονάδες 

10% 

Γνώση χειρισμού Η/Υ  10% 

Πιστοποιημένη 
Επαγγελματική  Εμπειρία 
 
 

 
Άριστη 24 μήνες: 100 μονάδες 

 
20% 

Προφορική Συνέντευξη Η επιτροπή θα αξιολογήσει 
σημαντικές για τη θέση 
δεξιότητες, όπως, ενδεικτικά, 
κατανόηση αντικειμένου, 
συναφή τεχνική κατάρτιση, 
δεξιότητες επικοινωνίας & 
συνεργασίας. 

20% 

Επιπρόσθετα Προσόντα  5% 

 
Σύνολο 

  
100% 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 02/01/2019, 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: 
 

                                                           
1Μέχρι 2 ανακοινώσεις/ δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια: 2 μονάδες. Από 3 μέχρι και 5 

ανακοινώσεις/ δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια: 5 μονάδες. 
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Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα «Υπόδειγμα αίτησης» 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλείονται. 

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τουλάχιστον τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε 

συνέντευξη. 

 

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. Β22068 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. 0354». 
 

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 δημοσιευθεί 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) 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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Β22068/17.12.2018: 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος με. τα στοιχεία:. 
Επώνυμο: 
Όνομα: 
Όνομα πατρός:  
ΑΦΜ: 
Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού : 
Ε-mail : 

Ημερομηνία γέννησης: 

Υπηκοότητα:  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):  Απαλλαγή ………… 

                                                                       Βεβαίωση αναβολής…….από: .…/…/…. έως :…./..../…. 

                                                                        Εκπληρωμένη:………….από: .…/…/…. έως :…./..../…. 

 

Υποβάλω την αίτησή μου προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «e - 
Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354). 
 
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 Β22068 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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