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       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, 21/09/2016 

 

Αρ. Πρωτ.: Β8313 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

σύμφωνα με την από 18/30.08.2016 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 33ης Τακτικής 

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 Τρίπολης, με 

αντικείμενο τη «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»:  

 

Χρονική Διάρκεια: Τρείς (3) μήνες,  
με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

 

Αμοιβή: 4.500,00 ευρώ 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:  
  

   Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης   Επιχειρήσεων, 

Χρηματοοικονομικής, Νομικής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Πιστοποιημένη  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στο πεδίο του 

σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή 

ιδιωτικούς κοινωφελείς πόρους και πιστοποιείται με : 

Βεβαίωση ΙΚΑ ή άλλου 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 βεβαιώσεις του ασφαλιστικού 

φορέα. Οι βεβαιώσεις εργοδοτών δεν θα γίνονται δεκτές εάν δε συνοδεύονται από 

αντίγραφο κατάστασης ενσήμων, συμβάσεις ή αναγγελία πρόσληψης στην 

επιθεώρηση εργασίας.  

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 
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Επιπρόσθετα προσόντα:  

 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Νομικής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

 

 Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 

 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

 

 Πιστοποιημένη ειδική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη, παρακολούθηση, 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΑΕΙ ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου (ΕΚΤ) 

και πιστοποιείται με : 

Βεβαίωση ΙΚΑ ή άλλου 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 βεβαιώσεις του ασφαλιστικού 

φορέα. Οι βεβαιώσεις εργοδοτών δεν θα γίνονται δεκτές εάν δε συνοδεύονται από 

αντίγραφο κατάστασης ενσήμων, συμβάσεις ή αναγγελία πρόσληψης στην 

επιθεώρηση εργασίας.  

 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξης από Ο.Ε.Ε.   

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 06/10/2016, 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 σε απλό χαρτί. 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 

6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. 

7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα συν εκτιμώμενα επιθυμητά προσόντα, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας): 

 
 

Κριτήριο επιλογής Βαρύτητα κριτηρίου 
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Τυπικά προσόντα 

Πτυχίο Απαιτούμενο 

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι 

(6) μηνών στο πεδίο του σχεδιασμού, διαχείρισης και 

παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς κοινωφελείς πόρους 

Απαιτούμενο 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Απαιτούμενο 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στους κλάδους 

Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Χρηματοοικονομικής, Νομικής 

30% 

  Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 

 Καλή Γνώση (5%) 

 Πολύ Καλή Γνώση (7,5 %) 

 Άριστη Γνώση (10%) 

10% 

 

 

  Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

 

 

10% 

 

Πιστοποιημένη ειδική εμπειρία στη διαχείριση, 

παρακολούθηση, υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων ΑΕΙ ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου (ΕΚΤ) 

 

 

40% 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ 

τάξης από Ο.Ε.Ε. 

 

10% 

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. 

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) και στον Ελληνικό Τοπικό Ημερήσιο Τύπο. 

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 κ. Σοφία 

Σωτηρίου  (τηλ. 2710-230380). 
 

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

   Αναπλ. Καθηγητής Τσούλος Γεώργιος 

Αναπληρωτής Πρύτανη 
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