
                                                                                     

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                      

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 230380  Fax: 2710 230 383 

 

 

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 

 
             Τρίπολη, 22/03/2017 

 

Αρ. Πρωτ.: Β10091 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

σύμφωνα με την από 15/16.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 44ης 

Συνεδρίασης, ανακοινώνει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Διαχείριση 25% των ΠΜΣ 

του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και κωδικό αριθμό 0133, Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της 

Σπάρτης, με αντικείμενο «Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης - Γενικών 

Καθηκόντων», ως εξής: 

 

Χρονική Διάρκεια: Τρείς (3) μήνες,  

με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

 

Αμοιβή: 4.800,00 ευρώ 

 

Απαιτούμενα προσόντα:  

  

  Κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

  Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος τίτλου επιπέδου Lower ή αντίστοιχου 

τίτλου γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ). 

   Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε περιβάλλον ΑΕΙ 

καλύπτοντας ανάγκες γενικών καθηκόντων/ τεχνικής υποστήριξης 

  Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (πιστοποιητικό απόκτησης βασικών 

δεξιοτήτων και γνώσεων πληροφορικής)  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους). 

 
 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 06/04/2017, 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, τα ακόλουθα:  

 

Δικαιολογητικά 

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

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 
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3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να ακολουθούνται 

από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών ή από Δικηγόρο, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Νομοθεσία). 

6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. 

 

Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης θα κριθεί αν οι υποψήφιοι έχουν όλα τα 

απαραίτητα από την προκήρυξη δικαιολογητικά:  
 

Δικαιολογητικό  

Απολυτήριο Λυκείου ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αποδεικτικό καλή Γνώσης Αγγλικής (επιπέδου 

Lower, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΑΣΕΠ) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 Αποδεικτικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ από 

πιστοποιημένο φορέα του ΟΕΕΚ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Συναφής Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 

πέντε ετών 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Απολυτήριο Στρατού ή έγγραφο που να 

αποδεικνύει την νόμιμη απαλλαγή από τις 

στρατιωτικές υποχρεώσεις των αρρένων 

υποψηφίων 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο με τα πιο πάνω δικαιολογητικά και 

πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα περάσουν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης 

σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της 

βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας): 
 
 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου 

Βαθμός Απολυτήριου Λυκείου                 40% 

Συναφής Επαγγελματική Εμπειρία 60%  

Σύνολο 100% 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ  

22 100 Τρίπολη. 

(Υπ’όψιν: κας Κωνσταντίνας Κακούρη) 

 

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. 
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Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (www.uop.gr) και στον Ελληνικό Τοπικό Ημερήσιο Τύπο. 

 

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 κ. 

Σοφία Σωτηρίου  (τηλ. 2710-230380). 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αναπληρώτρια Πρύτανη 

για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uop.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ……………..: 

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 με αντικείμενο «Υπεύθυνος 

Τεχνικής Υποστήριξης - Γενικών Καθηκόντων» στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση 25% των 

ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133). 

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 ……..…… 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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