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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα 

με την από 16/14.09.2017 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 51ης Τακτικής Συνεδρίασης, 

ανακοινώνει, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Adult Migrant Integration Experts 

(ADMIRE) (Erasmus+, K.A 2 Strategic Partnerships for Adult Education) (Κ.Α.0311), 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα (1) άτομο, προκειμένου να εργαστεί ως 

επιστημονικό προσωπικό με βασική ευθύνη την εξωτερική αξιολόγηση του έργου (ex-ante / expost). 

 

Το πρόγραμμα ADMIRE έχει ως στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

εκπαιδευτικού προγράμματος και αντίστοιχων εκπαιδευτικών υλικών (συμβατικών και ψηφιακών) 

που εξυπηρετούν την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των μεταναστών στις κοινωνίες των χωρών 

υποδοχής. Το πρόγραμμα και τα σχετικά υλικά απευθύνονται σε εκπαιδευτές ενήλικων 

μεταναστών, σε στελέχη οργανώσεων που υποστηρίζουν μετανάστες καθώς και σε μέλη αυτών 

καθαυτών των κοινοτήτων μεταναστών. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μηνών και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Χρονική Διάρκεια: από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου, ήτοι 30/09/2019. 

 

Συνολικό κόστος: 2.250,00 ευρώ 

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα: 

 Εμπειρία αξιολόγησης σε εθνικά και διεθνή έργα (50%) 

 Εμπειρία ποσοτικής έρευνας (25%) 

 Εμπειρία ποιοτικής έρευνας (25%) 
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Απαραίτητη θεωρείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 25/10/2017, 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. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από το οποίο ευκρινώς να προκύπτουν τα στοιχεία που 

αφορούν στα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης. 

2. Σαρωμένη υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου με την 

ακόλουθη διατύπωση: 

«Δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησής μου και του βιογραφικού μου είναι ακριβή  και αληθή. Δηλώνω 

επίσης ότι σε περίπτωση που μου ζητηθεί θα προσκομίσω άμεσα κάθε σχετικό παραστατικό που 

επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στο υποβληθέν βιογραφικό μου 

σημείωμα. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν.1599/1986.» 

 

Οι όροι της σύμβασης (διάρκεια, αμοιβή, έργο) με τους επιλεγέντες μπορούν να μεταβληθούν με 

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και έπειτα από εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου του 

έργου, ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες μπορεί να προκύψουν.  

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, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η υποβολή αίτησης από τον εκάστοτε υποψήφιο 

συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(www.uop.gr). 

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. 2710-372130). 

    Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αναπληρώτρια Πρύτανη 

για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
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