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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, 26/05/2016 

 

Αρ. Πρωτ.: Β 7471 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με 

την από 4/10.05.2016 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 28ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει 

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κωδικός 

αριθμός ΟΠΣ 5000688) (Κ.Α. 0287), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την ανάθεση σε ένα (1) άτομο της διαχείρισης του έργου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, κατά τα κατωτέρω:  

 

Καθήκοντα 

Διαχείρισης του έργου της Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, π.χ. 

διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις, συντονισμού και ελέγχου της διαδικασίας εκτέλεσης της 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών, διάχυσης της πληροφορίας (ανανέωση ιστοσελίδας, παρουσία της 

Πρακτικής Άσκησης σε Κοινωνικά Δίκτυα στα οποία μετέχουν φοιτητές και φορείς). 

 

Χρονική Διάρκεια: Έως τη λήξη του έργου ή της παράτασής του 

 

Απαιτούμενα προσόντα:  

 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Διετής εμπειρία διαχείρισης, διοικητικής, οικονομικής παρακολούθησης σε έργα ΕΣΠΑ 

(συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας σε έργα του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) 

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

 Πτυχίο σχετικό με Διοίκηση ή Οικονομικές Επιστήμες ή Πολιτικές Επιστήμες, ή Θετικές 

Επιστήμες ή Νομικών επιστημών 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές αντικείμενο. 

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ 

 Εμπειρία διαχείρισης σε έργα εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά. 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 10/6/2016, 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 συνεκτιμώμενα επιθυμητά προσόντα, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

8.  Συστατικές επιστολές ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία, που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο 

ενδιαφερόμενος.  

 

Η επιλογή θα γίνει πρώτα βάσει των απαιτούμενων προσόντων και εφόσον πληρούνται, βάσει των 

επιθυμητών προσόντων όπως περιγράφονται από τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας 

κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας), κάθε κριτήριο βαθμολογείται αναλογικά με άριστα το 100: 

 

Κριτήριο επιλογής 

Ποσοστό 

επί του 

Συνόλου 

Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση  

Πτυχίο 15%  Αναλογικά με το βαθμό.  

Μεταπτυχιακός Τίτλος 15% Αναλογικά με τον βαθμό, για συναφές αντικείμενο.  

Γνώση Αγγλικών 15% 

Βασική: 4.5% 

Καλή: 9% 

Άριστη: 15% 

Γνώση χρήσης Η/Υ 15% 
Ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης χρήσης Η/Υ: 15% 

Μη ύπαρξη αποδεδειγμένης γνώσης χρήσης Η/Υ: 0% 
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Εμπειρία διαχείρισης  σε 

έργα εθνικά ή/και 

Ευρωπαϊκά 

20% 2.5 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας, μέγιστο 100. 

Συνέντευξη με την 

Επιτροπή Αξιολόγησης 
20% 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των 

υποψηφίων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και θα 

καλέσει σε συνέντευξη τους πέντε επικρατέστερους για τη 

διαμόρφωση της τελικής κατάταξης 

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 διευκρινήσεις επί του 

φακέλου τους. 

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) 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 Σοφία Σωτηρίου 

(τηλ. 2710-230380). 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

Αν. Καθηγητής Γ. Τσούλος 

 

http://www.uop.gr/
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