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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

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

ΕΡΓΟ: Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics 

(ENIRISST) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ - MIS: 5027930 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα 

με την από την υπ’αριθμ. 13/20.05.2019 απόφαση της 83ης Τακτικής Συνεδρίασης της 

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

«Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics 

(ENIRISST)» (κωδικός αριθμός 0397) που εντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1016/119/A2 

Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με Κωδικό 

ΟΠΣ 5027930 (ΑΔΑ: Ω71Υ465ΧΙ8-ΒΞΜ) και την απόφαση 15/22.03.2019 της 80ης 

Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΝΡ469Β7Δ-Φ23), Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος με κωδικό «Πρόσκληση ENIRISST 397/19», για την ανάθεση έργου σε τρία 

άτομα στην πόλη της Τρίπολης, ως ακολούθως: 

A. Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Ανάλυση απαιτήσεων 

συστημάτων λογισμικού και συλλογή/μοντελοποίηση δεδομένων» (κωδικός θέσης: 

ENIRISST 397/19-1) 

Χρονική διάρκεια: 10 μήνες (έναρξη ενδεικτικά: Ιούνιος 2019, λήξη ενδεικτικά: Μάρτιος 2020) με 

δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, κατόπιν αιτήματος του 

Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφασης της Επιτροπής Ερευνών. Η χρονική 

διάρκεια σύμ ασης έργου δύναται να παραταθεί και πλέον της αρχικής 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, εφόσον το διάστημα εκτέλεσης 

παραταθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής. 

Κόστος στο έργο: 12.000,00 ευρώ (συμπεριλαμ ανομένων κρατήσεων). 

ΑΔΑ: 6ΗΑΖ469Β7Δ-ΞΡ1



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» 

Αντικείμενο:  Διατύπωση διαδικασιών συγκέντρωσης απαιτήσεων, περιγραφή πηγών συλλογής 

δεδομένων και μεταδεδομένων, προσδιορισμός απαιτήσεων αρχιτεκτονικής 

συστήματος. Τα παραδοτέα περιλαμ άνουν τη συγγραφή τεχνικών αναφορών που θα 

ενσωματωθούν στα σχετικά παραδοτέα του έργου. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

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

έργου πεδίο. 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, σε συναφές με το αντικείμενο του έργου πεδίο. 

 Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Προαιρετικά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 

Κριτήριο Οδηγίες αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Δημοσιευμένες πρωτότυπες 

επιστημονικές εργασίες, σε συναφές 

με το αντικείμενο της θέσης πεδίο 

10 μονάδες για κάθε δημοσίευση 

σε συνέδριο με κριτές, 20 

μονάδες για κάθε δημοσίευση σε 

περιοδικό με κριτές.  

Μέγιστο: 100 μονάδες 

40% 

Εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά έργα 

5 μονάδες για κάθε μήνα 

συμμετοχής σε ερευνητικό έργο 

με εθνική ή 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% 

 

 

B. Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Ανάλυση απαιτήσεων 

συστημάτων λογισμικού και συλλογή/μοντελοποίηση δεδομένων» (κωδικός θέσης: 

ENIRISST 397/19-2) 

Χρονική διάρκεια: 10 μήνες (έναρξη ενδεικτικά: Ιούνιος 2019, λήξη ενδεικτικά: Μάρτιος 2020) με 

δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, κατόπιν αιτήματος του 

Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφασης της Επιτροπής Ερευνών. Η χρονική 
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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» 

διάρκεια σύμ ασης έργου δύναται να παραταθεί και πλέον της αρχικής 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου εφόσον το διάστημα εκτέλεσης 

παραταθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής. 

Κόστος στο έργο: 2.200,00 ευρώ (συμπεριλαμ ανομένων κρατήσεων). 

Αντικείμενο: Διατύπωση διαδικασιών συγκέντρωσης αναγκών χρηστών, περιγραφή πηγών 

συλλογής στοιχείων, προσδιορισμός τεχνικών απαιτήσεων αρχιτεκτονικής 

συστήματος. Τα παραδοτέα περιλαμ άνουν τη συγγραφή τεχνικών αναφορών 

που θα ενσωματωθούν στα σχετικά παραδοτέα του έργου. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών 

& Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή 

Πληροφορικής (Ε.Α.Π) ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε) ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή ανα ολή στράτευσης για το χρονικό διάστημα 

της σύμ ασης (για τους άρρενες υποψηφίους). 

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον πολύ καλή. 

 

Προαιρετικά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Πτυχίο 
Βαθμός πτυχίου * 10. 

Μέγιστο: 100 μονάδες 
30% 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

στους κλάδους Πληροφορικής 

100 για την ύπαρξη σχετικού με 

το αντικείμενο της θέσης 

μεταπτυχιακού τίτλου. 

10% 

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής 

γλώσσας 

Πολύ καλή 50 μονάδες. 

Άριστη 100 μονάδες 
10% 

Μαθήματα σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο σχετικά με το 

αντικείμενο του έργου - π.χ.,  

αρχιτεκτονική λογισμικού, 

διαχείριση (μεγάλων) δεδομένων, 

ανάκτηση πληροφοριών, 

πληροφοριακά συστήματα, 

συστήματα διαδικτύου.  

Μέσος όρος των πέντε καλύτερων 

 αθμολογιών * 10.  

Μέγιστο: 100 μονάδες 

20% 
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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» 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

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% 

 

 

Γ. Ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Διοικητική υποστήριξη» 

(κωδικός θέσης: ENIRISST 397/19-3) 

Χρονική διάρκεια: 10 μήνες (έναρξη ενδεικτικά: Ιούνιος 2019, λήξη ενδεικτικά: Μάρτιος 2020) με 

δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου κατόπιν απόφασης του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου. Η χρονική διάρκεια σύμ ασης έργου δύναται να 

παραταθεί και πλέον της αρχικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου 

εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της 

Διαχειριστικής Αρχής. 

Κόστος στο έργο: 1.300,00 ευρώ (συμπεριλαμ ανομένων κρατήσεων). 

Αντικείμενο: Διοικητική υποστήριξη του έργου. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Κάτοχος Πτυχίου AEI στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

 Πιστοποιημένη  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο πεδίο του 

σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, η οποία θα πιστοποιείται με  ε αίωση ασφαλιστικού φορέα και 

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 

στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης 

εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομισθείσες  ε αιώσεις του ασφαλιστικού φορέα. Οι 

 ε αιώσεις εργοδοτών δεν θα γίνονται δεκτές εάν δε συνοδεύονται από αντίγραφο 

κατάστασης ενσήμων, συμ άσεις ή αναγγελία πρόσληψης στην επιθεώρηση εργασίας.  

 Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

 

Προαιρετικά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 
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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» 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

στους κλάδους Οικονομικής 

Επιστήμης 

100 για την ύπαρξη σχετικού 

μεταπτυχιακού τίτλου 
15% 

Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ, 

η οποία να περιλαμ άνει Βασικές 

έννοιες Πληροφορικής, Χρήση του 

Η/Υ και Διαχείριση αρχείων, 

Επεξεργασία κειμένου, 

Υπολογιστικά φύλλα, Βάσεις 

δεδομένων, Παρουσιάσεις, 

Υπηρεσίες διαδικτύου 

100 για την ύπαρξη 

αποδεδειγμένης γνώσης χρήσης 

Η/Υ 

15% 

Πιστοποιημένη ειδική εμπειρία στην 

οργάνωση, διαχείριση, 

παρακολούθηση και λογιστική 

υποστήριξη εθνικών ή ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων 

10 μονάδες ανά έτος.  

Μέγιστο: 100 μονάδες 

 

30% 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος  

τουλάχιστον Λογιστή-Φοροτεχνικού 

Β΄ τάξης από Ο.Ε.Ε. 

100 για την ύπαρξη άδειας 

άσκησης επαγγέλματος 
15% 

Συστατικές επιστολές 
100 για την ύπαρξη συστατικών 

επιστολών 
5% 

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.  

20% 

 

 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υπο άλουν, μέχρι και τις 07/06/2019, 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: 
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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» 

Δικαιολογητικά 

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

2. Σύντομο  ιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η 

αναγνώριση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 

6.  Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άρρενες υποψηφίους). 

7. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. Η 

επαγγελματική εμπειρία πιστοποιείται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 

i) Βε αίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 

χρονική διάρκεια της ασφάλισης. 

ii) Συμ άσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή αναγγελία πρόσληψης στην 

επιθεώρηση εργασίας. 

iii) Βε αιώσεις εργοδοτών (προαιρετικά). Οι  ε αιώσεις εργοδοτών δεν θα γίνονται 

δεκτές, εάν δε συνοδεύονται με ένα από τα προηγούμενα έγγραφα. 

8. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα συνεκτιμώμενα προσόντα, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

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 συμπεριλαμ άνεται λίστα με τις δημοσιεύσεις που περιλαμ άνονται 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 Παπαηλίου Παρασκευής) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του 

φακέλου τα ακόλουθα: 

 

«Υπο ολή αίτησης για την υπ΄ αριθμ. 5305/23.05.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. 0397 («Πρόσκληση ENIRISST 397/19») 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω 

οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Για όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικώς, η 

εμπρόθεσμη υπο ολή τους θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι 

αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υπο ολής, δε θα ληφθούν 

υπόψη. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο 

ΕΛΚΕ  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.  

2. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υπο ολής των 

προτάσεων.  

3. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτο άθμιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό 

προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση 

προ λέπεται κλίμακα  αθμολόγησης/μοριοδότησης του  αθμού του τίτλου σπουδών, 

είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας  αθμολογίας που 

εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ.  

4. Υπο ληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, 

δε  αθμολογείται και απορρίπτεται.  

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενδέχεται να καλέσει τους υποψηφίους για τυχόν 

διευκρινίσεις επί του φακέλου τους. 

6. Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υπο άλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα 

(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει εντός 5 εργάσιμων 

ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο 

του προγράμματος Διαύγεια. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την 

ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου: www.uop.gr και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών: elke.uop.gr 

(απ’ όπου προκύπτει και ο ΑΔΑ της σχετικής απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων).  

7. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.  

8. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσ ασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά 

των συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999). 

9. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται 

στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 64, παρ. 3δ. του Ν. 4485/2017. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται 

ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και των επιπρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη 

πρακτικού αξιολόγησης, όπου θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία της πρόσκλησης, 

ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισο αθμίας επιλέγεται 

κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία  ) με το 

http://www.uop.gr/
https://elke.uop.gr/
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μεγαλύτερο  αθμό στο  ασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο  αθμό στο 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

(στη θέση https://www.uop.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (elke.uop.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ηλία 

Φιλιππόπουλο  (τηλ. 2710-372128). 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elke.uop.gr/
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Αίτηση Συμμετοχής - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

για την πρόσκληση με κωδικό «Πρόσκληση ENIRISST 397/19» 

 

Στοιχεία υποψηφίου 

Όνομα:  

Επώνυμο: 

Φύλο:   □ Άρρεν  □ Θήλυ 

Ημερομηνία γέννησης: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Email: 

 

Ενδιαφέρομαι για τη θέση με κωδικό:  

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 λά ει γνώση. 

 

Ημερομηνία: 

 

Υπογραφή: 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον 
απαιτείται) 

 
 
 
 
 

α/α 

 
 
 
 
 

Από 

 
 
 
 
 

Έως 

(α) (
β
) 

 
 
 
 
 

Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης 

Κ
α

τη
γ

ο
ρ

ία
 φ

ο
ρ

έα
 (1

)  

 
 
 
 
 

Αντικείμενο 
απασχόλησης 

 
Μ

ή
ν
ε
ς
 α

π
α

σ
χ

ό
λ

η
σ

η
ς
 

 
Η

μ
έρ

ε
ς
 α

π
α

σ
χ

ό
λ

η
σ

η
ς
 

        

        

        

        

        

        

 

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  ' 

 αθμού 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 στήλ 
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