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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

σύμφωνα με την από την υπ΄αριθμ. 15/17.07.2018 απόφαση της 64ης Τακτικής Συνεδρίασης της 

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

«Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (κωδικός αριθμός 0350) 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 16/26-06-2018 απόφαση της 63ης Τακτικής 
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Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΩΛ96469Β7Δ-ΓΑ5), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για 

την ανάθεση έργου σε: 

 Έξι (6) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο Διαχείριση Ευρωπαϊκού 

Επιχειρησιακού Έργου & Επιστημονική Επιμέλεια στην Αρχαιομετρία, Διαχείριση 

Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Έργου & Επιστημονική Επιμέλεια στις Φυσικές 

Επιστήμες & Τεχνολογία, Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Γεωγραφικά Υπολογιστικά Συστήματα, Πτυχιούχος στις Φυσικές Επιστήμες, 

Επιστημονική Επιμέλεια / Αρχαιολογική & Ιστορική Τεκμηρίωση, Τεχνική 

Υποστήριξη / Συντήρηση Αρχαιοτήτων και σε  

 Δύο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο Μηχανικός λογισμικού και 

Σχεδιαστής εμπειρίας χρήστη & διεπαφών.  

 

Α.Ένα (1) άτομο στην Καλαμάτα 

 

Χρονική Διάρκεια:  Τριάντα τέσσερις (34) μήνες,  

με λήξη 30/06/2021 

 

Αμοιβή:   36.000,00 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:  Διαχείριση και Συντονισμός Επιχειρησιακού Προγράμματος - 

Επιστημονική Επιμέλεια σε θέματα Πολιτισμικής Τεχνολογίας – 

Αρχαιομετρίας.  

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε συναφές με το αντικείμενο του έργου πεδίο 

(Αρχαιομετρία), ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας . 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

 

 Επαγγελματική Εμπειρία στην επιστημονική επιμέλεια και διαχείριση επιστημονικών 

προγραμμάτων. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα MS Office (word, excel, PowerPoint) και 

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

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας):  

 
 

Κριτήριο επιλογής Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια Αντικειμένου    25% 

Διδακτορικό Δίπλωμα Συνάφεια Αντικειμένου  15% 

 Γνώση Αγγλικών 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 

10% 

Προφορική 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% 

Επιπρόσθετα προσόντα  10% 

Σύνολο  100% 

 

 

Β. Ένα (1) άτομο στην Καλαμάτα 

 

Χρονική Διάρκεια:  Τριάντα τέσσερις (34) μήνες,  

με λήξη 30/06/2021 

 

Αμοιβή:   44.000,00 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 
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εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές 

εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

 

Αντικείμενο:   Διαχείριση και Συντονισμός Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

και Επιστημονική Επιμέλεια στις Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία.  

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Ψηφιακές Επικοινωνίες ή σε συναφές 

αντικείμενο, ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Επαγγελματική εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας . 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα MS Office (word, excel, 

PowerPoint) και Διαδικτύου. 

 

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

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας):  

 

Κριτήριο επιλογής Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια Αντικειμένου  25% 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Συνάφεια Αντικειμένου  15% 

 Γνώση Αγγλικών Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

20% 

Προφορική 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. 

15% 

Επαγγελματική Εμπειρία* 2 μονάδες για κάθε μήνα 

εργασίας σε ερευνητικό έργο 

με εθνική χρηματοδότηση,  

5 μονάδες για κάθε για κάθε 

μήνα εργασίας σε έργο με 

20% 
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ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 

Μέγιστο: 100 μονάδες 

Επιπρόσθετα προσόντα  5% 

Σύνολο  100% 

*Η επαγγελματική εμπειρία μοριοδοτείται έως τα δέκα (10) έτη.  

 

 

Γ. Ένα (1)  άτομο στην Καλαμάτα 

 

Χρονική Διάρκεια:  Είκοσι τέσσερις (24) μήνες,  

   με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

 

Αμοιβή:   14.000,00 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:   Επιστημονική Επιμέλεια – Αρχαιολογική και Ιστορική Τεκμηρίωση.  

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή συναφούς, με 

κατεύθυνση Αρχαιολογία, της ημεδαπής ή αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

 

 Καλή γνώση και άλλων δυο (2) ξένων γλωσσών από τις επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Εμπειρία και συμμετοχή σε πανεπιστημιακά εργαστήρια ή ερευνητικές ομάδες 

 

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

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας): 

 

Κριτήριο επιλογής Οδηγία Αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια Αντικειμένου  30% 

Γνώση αγγλικής γλώσσας Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

20% 
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Άριστη: 100 μονάδες 

Καλή Γνώση και Άλλων 

Ξένων Γλωσσών 

50 μονάδες για κάθε 

επιπλέον ξένη γλώσσα 

Μέγιστο: 100 μονάδες 

20% 

Προφορική 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. 

10% 

  Εμπειρία  10% 

Επιπρόσθετα προσόντα  10% 

Σύνολο  100% 

 

 

Δ. Ένα (1)  άτομο στην Καλαμάτα 

 

Χρονική Διάρκεια:  Είκοσι τέσσερις (24) μήνες,  

   με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

 

Αμοιβή:   20.000,00 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:   Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Γεωγραφικά 

Υπολογιστικά Συστήματα.  

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Θετικές Επιστήμες, ημεδαπής ή 

αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

 Καλή  γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων και συγκεκριμένα σε 

ανάπτυξη εφαρμογών σε GIS.  
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Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
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 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

 

 Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδας. 

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

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας): 

 

Κριτήριο επιλογής Οδηγία Αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια Αντικειμένου 25% 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Συνάφεια Αντικειμένου 20% 

Γνώση αγγλικής γλώσσας Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

10% 

Προφορική 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% 

Εμπειρία  Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

20% 

Επιπρόσθετα προσόντα  5% 

Σύνολο  100% 

 

 

Ε. Ένα (1)  άτομο στην Καλαμάτα 

 

Χρονική Διάρκεια:  Δέκα οκτώ (18) μήνες,  

   με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

 

Αμοιβή:   4.000,00 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. 

 

ΑΔΑ: 63ΝΒ469Β7Δ-ΡΩ7



 
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»  
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Αντικείμενο:   Πτυχιούχος στις Φυσικές Επιστήμες. Σχεδιασμός και υλοποίηση 

επιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πόλη της 

Καλαμάτας.  

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Φυσικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Θετικές Επιστήμες, ημεδαπής ή 

αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)  

 Εμπειρία στην διοργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών και επιστημονικών 

προγραμμάτων. 

 Άριστη  γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

 

 Εμπειρία και συμμετοχή σε πανεπιστημιακά εργαστήρια ή ερευνητικές ομάδες. 

 Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδας. 

 

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

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας): 

 

Κριτήριο επιλογής Οδηγίες Αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια Αντικειμένου 25% 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Συνάφεια Αντικειμένου 20% 

Γνώση αγγλικής γλώσσας Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

15% 

Προφορική 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. 

15% 

Εμπειρία  Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

15% 

ΑΔΑ: 63ΝΒ469Β7Δ-ΡΩ7



 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
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Επιπρόσθετα προσόντα  10% 

Σύνολο  100% 

 

ΣΤ. Ένα (1)  άτομο στην Καλαμάτα 

 

Χρονική Διάρκεια:  Δέκα οκτώ (18) μήνες,  

με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

 

Αμοιβή:   10.000,00 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:   Τεχνική Υποστήριξη– Συντήρηση Αρχαιοτήτων  

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, Συντήρησης Αρχαιοτήτων, της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας, ημεδαπής ή 

αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 

 Άριστη  γνώση Αγγλικής γλώσσας.  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

 

 Επαγγελματική Εμπειρία  

 Επιστημονική δραστηριότητα - Δημοσιευμένες πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε 

συναφές με το αντικείμενο της θέσης πεδίο 

 Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδας. 

 

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

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας): 

 

Κριτήριο επιλογής Οδηγία Αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια Αντικειμένου 

Πτυχίου  

25% 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Συνάφεια Αντικειμένου 

Μεταπτυχιακού 

20% 

ΑΔΑ: 63ΝΒ469Β7Δ-ΡΩ7



 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
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Γνώση αγγλικής γλώσσας Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

15% 

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 

10% 

Προφορική 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% 

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 

10% 

Σύνολο  100% 

 

 

A. Ένα (1) άτομο στην Τρίπολη 

 

Χρονική Διάρκεια:  Είκοσι τέσσερις (24) μήνες,  

με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

 

Αμοιβή:   10.000,00 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:   Μηχανικός Λογισμικού. Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τις 

πολυμεσικές εφαρμογές και σχεδίαση και υλοποίηση διεπαφής βάσης 

ΑΔΑ: 63ΝΒ469Β7Δ-ΡΩ7



 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
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δεδομένων. Τα παραδοτέα είναι σε μορφή κώδικα και ενσωματωμένα στα 

τελικά συστήματα του έργου. 

 

Απαιτούμενα προσόντα : 

 Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε συναφές με το αντικείμενο του έργου πεδίο. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους). 

 Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας. 

 

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 (βλ. σημείωση 5) 

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 

 

 

Β. Ένα (1) άτομο στην Τρίπολη 

 

Χρονική Διάρκεια:  Δέκα Οκτώ (18) μήνες,  

ΑΔΑ: 63ΝΒ469Β7Δ-ΡΩ7



 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 
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με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

 

Αμοιβή:   4.000,00 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:   Σχεδιαστής εμπειρίας χρήστη και διεπαφών. Σχεδίαση εμπειρίας χρήστη 

και γραφιστική επιμέλεια πολυμεσικών εφαρμογών σε κύκλους 

ανατροφοδότησης σε συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης, σχεδίαση 

εμπειρίας χρήστη και γραφιστική επιμέλεια εφαρμογών επαυξημένης 

πραγματικότητας σε κύκλους ανατροφοδότησης σε συνεργασία με την 

ομάδα ανάπτυξης, σχεδίαση και επιμέλεια εντύπων του έργου.  

 

Απαιτούμενα προσόντα 

 

 Πτυχίο γραφιστικής ή επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίων σχεδίασης με υπολογιστές 

διάρκειας τουλάχιστον 500 ωρών. 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους). 

 Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας.  

 

Προαιρετικά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 

 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

20 

Βραβεία (για εργασίες σχεδίασης 

γραφικών ή σχεδίασης εμπειρίας χρήστη) 

25 μονάδες για κάθε βραβείο. 

Μέγιστο: 100 μονάδες 
20 

Εμπειρία σε παραγωγή για έντυπα, 

ηλεκτρονικές εφαρμογές, ιστοχώρους, 

τηλεοπτικές παραγωγές και 

κινηματογραφικές παραγωγές 

20 μονάδες για κάθε τύπο μέσου. 

Μέγιστο: 100 μονάδες 
20 

Εμπειρία συνεργασίας με 

πανεπιστημιακά εργαστήρια ή 

ερευνητικές ομάδες. 

5 μονάδες για κάθε μήνα συνεργασίας 

με θεσμοθετημένα εργαστήριο, 2 

μονάδες για κάθε μήνα συνεργασίας 

με άτυπες ερευνητικές ομάδες. 

Μέγιστο: 100 μονάδες. (βλ. σημείωση 

5) 

20 

ΑΔΑ: 63ΝΒ469Β7Δ-ΡΩ7



 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
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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 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 22/08/2018, 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.  

 
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. Β17316 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – 

Αντικείμενο……(πχ Α/Β/Γ/Δ/Ε/ΣΤ) στην Πόλη…………..(πχ Τρίπολη/Καλαμάτα), στο πλαίσιο του έργου με 

Κ.Α. 0350». 

 

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 
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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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Β17316/31.07.2018: 

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 με αντικείμενο…………στην 

Πόλη………, στο πλαίσιο του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (Κ.Α. 0350). 

 

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 Β17316 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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