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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
σύμφωνα με την από την υπ΄ αριθμ. 7/13.11.2018 Απόφαση της 72ης Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: Ω5Σ8469Β7Δ-ΖΓΩ), ανακοινώνει, στο πλαίσιο 
του έργου με τίτλο: «So.Da.Net in Action» (MIS 5023637) με Κ.Α. 0335, που εντάχθηκε 
με την υπ΄αριθμ. 4728/864/Α2/30.07.2018  Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΑΔΑ: 9ΨΘ3465ΧΙ8-5ΑΘ) και την απόφαση 15/20.03.2018 
της 59ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΧΝΙ469Β7Δ-9ΩΡ),  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την 
ανάθεση έργου σε:  
 

 Τρία (3) άτομα με τα ακόλουθα αντικείμενα.  
 
Α. Ένα (1) άτομο στην Αθήνα  
 
Χρονική Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, έως τη λήξη του έργου 

στις 31/08/2021 
 
Αμοιβή:   8.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και 

λοιπών νόμιμων κρατήσεων)  

ΑΔΑ: 6ΠΝΥ469Β7Δ-6ΙΧ
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Αντικείμενο:  Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου και των οικονομικών του, 

παρακολούθηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Δελτίου Έργου. Ειδικότερα, 
οι εργασίες που θα ανατεθούν αφορούν σε: 

 
 Παρακολούθηση  της  υλοποίησης  οικονομικού αντικειμένου του υποέργου σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη ροή του χρονοδιαγράμματος. 
 Οργάνωση συναντήσεων εργασίας και τήρηση αρχείου πρακτικών αυτών. 

Παρακολούθηση υλοποίησης των ενεργειών βάσει πρακτικών.  
 Συστηματική αρχειοθέτηση εγγράφων και διοικητικών ενεργειών σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του φορέα χρηματοδότησης και των ελεγκτικών μηχανισμών. 
 Επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα (ΑΥΜ). 
 Παρακολούθηση των προβλεπομένων δεικτών του υποέργου. 
 Συμπλήρωση και υποβολή στο ΟΠΣ των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών της Πράξης. 
 Συλλογή και επεξεργασία απολογιστικών οικονομικών στοιχείων. 
 Υποστήριξη του έργου των -αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων- θεσμικών οργάνων. 
 Σύνταξη των επιμέρους εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
 Σύνταξη πρακτικών συναντήσεων. 

 
Ο συνεργάτης θα συμμετάσχει επίσης στις δράσεις δημοσιότητας του έργου και διάχυσης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

       
Παραδοτέα:  

 Εκθέσεις προόδου υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου. 
 Ενδιάμεσες και τελικές απολογιστικές εκθέσεις οικονομικού αντικειμένου. 
 Ημερίδα για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.  

 
Απαιτούμενα προσόντα : 
 

 Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Οικονομικών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Διοίκηση Επιχειρήσεων/Υπηρεσιών 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε οικονομική διαχείριση και σε υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων ΑΕΙ. 

 Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  

 Καλή γνώση γαλλικής  γλώσσας 

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

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

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

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας). Στη συνέντευξη θα 

κληθούν οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα 

λοιπά κριτήρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα κληθούν σε συνέντευξη και όσοι ισοβαθμούν στην 

τελευταία (πέμπτη) θέση.   

ΑΔΑ: 6ΠΝΥ469Β7Δ-6ΙΧ
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Κριτήριο επιλογής Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια   15% 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης 

Συνάφεια 20% 

Επαγγελματική εμπειρία Συνάφεια (5 μονάδες για κάθε 
έτος εμπειρίας, με μέγιστο τις 30 

μονάδες) 

30% 

Γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

 5% 

Γνώση γαλλικής 
γλώσσας 

 5%  

 Γνώση Η/Υ  5% 

Προφορική Συνέντευξη Η επιτροπή θα αξιολογήσει 
σημαντικές για τη θέση 
γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες. 

20% 

Σύνολο  100% 

 
 
Β. Ένα (1) άτομο στην Αθήνα  
 
Χρονική Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, έως τη λήξη του έργου 

στις 31/08/2021 
 
Αμοιβή:   26.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και 

λοιπών νόμιμων κρατήσεων)  
 

Αντικείμενο:  Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Ειδικότερα, οι 
εργασίες που θα ανατεθούν αφορούν σε:  

 
 Συντονισμός και επίβλεψη της διαδικασίας συλλογής και τεκμηρίωσης ερευνητικών 

δεδομένων.  
 Συμμετοχή στη διαδικασία επεξεργασίας και τεκμηρίωσης ποσοτικών και ποιοτικών 

ερευνών και συλλογών τεκμηρίων.  
 Συμμετοχή στη συγγραφή εκθέσεων προόδου και παραδοτέων, όπως προβλέπονται από 

το Τεχνικό Δελτίο του έργου.  
 Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας που θα αναπτυχθούν στo πλαίσιo του 

προγράμματος.  
 Συγγραφή δύο πρωτότυπων δημοσιεύσεων.  
 Συμμετοχή στην τεκμηρίωση όρων – εννοιών από το λεξικό όρων του Sodanet στη 

Θεματική κατηγορία εκπαίδευση, κοινωνικές επιστήμες.   
 

Παραδοτέα:  
 Συντονισμός, επίβλεψη και συμμετοχή στη διαδικασία σύνταξης όλων των παραδοτέων 

που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο του έργου.   

ΑΔΑ: 6ΠΝΥ469Β7Δ-6ΙΧ
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 Δύο πρωτότυπες δημοσιεύσεις.  
 
Απαιτούμενα προσόντα : 
 

 Πτυχίο ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή επιστημών της αγωγής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Διδακτορικό Δίπλωμα ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή επιστημών της αγωγής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Αποδεδειγμένη ερευνητική/επαγγελματική εμπειρία με διαχείριση δεδομένων, συναφή με 

το αντικείμενο του έργου.  

 Δημοσιευμένες πρωτότυπες εργασίες που περιλαμβάνουν συλλογή και επεξεργασία 

πρωτογενών ποσοτικών/ποιοτικών δεδομένων.   

 Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.  

 Γνώση του Προτύπου Τεκμηρίωσης DDI (Data Documentation Initiative). 
 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα MS Office (word, excel) και Διαδικτύου 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

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

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας). Στη συνέντευξη θα 

κληθούν οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα 

λοιπά κριτήρια.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα κληθούν σε συνέντευξη και όσοι ισοβαθμούν στην 

τελευταία (πέμπτη) θέση.  

 
Κριτήριο επιλογής Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια   10% 

Διδακτορικό Δίπλωμα Συνάφεια  10% 

Ερευνητική/Επαγγελματική 
εμπειρία 

Συνάφεια (0,5 μονάδα για κάθε 
μήνα εμπειρίας, με μέγιστο τις 

30 μονάδες) 

30% 

Δημοσιεύσεις Συνάφεια (1 μονάδα για κάθε 
δημοσιευμένη εργασία σε 

περιοδικό ή συλλογικό τόμο με 
κριτές, με μέγιστο τις 15 

μονάδες)  

15% 

DDI  5% 

Γνώση αγγλικής γλώσσας  5% 

 Γνώση Η/Υ  5% 

Προφορική Συνέντευξη Η επιτροπή θα αξιολογήσει 
σημαντικές για τη θέση 
γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες. 

20% 

Σύνολο  100% 

ΑΔΑ: 6ΠΝΥ469Β7Δ-6ΙΧ
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Γ. Ένα (1) άτομο στην Αθήνα  
 
Χρονική Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, έως τη λήξη του έργου 

στις 31/08/2021 
 
Αμοιβή:   8.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και 

λοιπών νόμιμων κρατήσεων)  
 

Αντικείμενο:  Συλλογή, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση και διάχυση ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων από τα πεδία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.. 
Ειδικότερα, οι εργασίες που θα ανατεθούν αφορούν σε:   

  
 Εισαγωγή και τεκμηρίωση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.  
 Τροποποίηση και επαναδόμηση δεδομένων υφιστάμενων ερευνών.  
 Μεταφράσεις ερευνών και δεδομένων.  
  Tεκμηρίωση όρων/εννοιών από το λεξικό όρων του sodanet. Θεματική κατηγορία 

εκπαίδευση, κοινωνικές επιστήμες.   
 

Παραδοτέα:  
 Λίστα τροποποιημένων ερευνών  
 Λίστα πινάκων ή/και δεικτών με συγκριτική διάσταση 
 Λίστα ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών  
 Λίστα συλλογών τεκμηρίων`  
 Λίστα όρων και ορισμών.  
 Εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διαχείριση δεδομένων (Data Management Guide) 

  `  
 
Απαιτούμενα προσόντα : 

 Πτυχίο ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή επιστημών της αγωγής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.  

 Γνώση του Προτύπου Τεκμηρίωσης DDI (Data Documentation Initiative). 
 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα MS Office (word, excel) και Διαδικτύου 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά στους άρρενες υποψηφίους). 

 

Επιθυμητά προσόντα : 
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πεδίο της Διοίκησης οργανισμών 

(ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων με SPSS 

 Δημοσιευμένες πρωτότυπες εργασίες   

 Άριστη γνώση άλλης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά)   

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

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας). Στη συνέντευξη θα 

ΑΔΑ: 6ΠΝΥ469Β7Δ-6ΙΧ



 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
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κληθούν οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα 

λοιπά κριτήρια.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα κληθούν σε συνέντευξη και όσοι ισοβαθμούν στην 

τελευταία (πέμπτη) θέση.  

 
Κριτήριο επιλογής Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα κριτηρίου 

Πτυχίο Συνάφεια   15% 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης 

Συνάφεια  10% 

Επαγγελματική εμπειρία Γνώση εφαρμογής SPSS στο 
πεδίο 

10% 

Δημοσιεύσεις Συνάφεια (1 μονάδα για κάθε 
δημοσιευμένη εργασία σε 

περιοδικό ή συλλογικό τόμο με 
κριτές, με μέγιστο τις 5 

μονάδες)  

5% 

DDI  15% 

Γνώση αγγλικής γλώσσας  10% 

Γνώση άλλης ξένης 
γλώσσας 

 5% 

 Γνώση Η/Υ  10% 

Προφορική Συνέντευξη Η επιτροπή θα αξιολογήσει 
σημαντικές για τη θέση 
γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες. 

20% 

Σύνολο  100% 

 
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 05/12/2018, 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 απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται 
στην παρούσα προκήρυξη.  
 
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλείονται.  
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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. Β20947/20.11.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – 

Αντικείμενο…….(πχ Α/Β/Γ) στην Aθήνα, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Α. 0335». 

 
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.  
 
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 
 

 

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

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: Β20947/20.11.2018 

 

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 Αθήνα, 

στο πλαίσιο του έργου «So.Da.Net in Action» (Κ.Α. 0335). 

 

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 Β20947 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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