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   Με τη συγχρηματοδότηση της                                       

        Ελλάδας και της 

          Ευρωπαϊκής   Ένωσης 
 

 
 

       

 

 

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  

 
          Τρίπολη, 11/02/2014 

Αρ. Πρωτ. Β2004 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την 

εκτέλεση της Πράξης «Ανάπτυξη σχεδίων κατ' οίκον νοσηλευτικής φροντίδας βασιζομένων 

σε νοσηλευτικές διαγνώσεις» με κωδικό MIS 431041, που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και 

από εθνικούς πόρους, προτίθεται να προβεί σε αναθέσεις έργου σε Επιστημονικό  Προσωπικό 

(Εξωτερικούς Συνεργάτες) για τις παρακάτω ειδικότητες: 

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  

 

Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγούν δύο (2) συνεργάτες. 

 

 

1ος Συνεργάτης: Επιστήμονας – Υπεύθυνος για τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία 

των δεδομένων της Πράξης 

Χρονική Διάρκεια: Εννέα (9) ανθρωπομήνες (κατά το διάστημα από Μάρτιο του 2014 έως και 

Απρίλιο του 2015) 

Συνολικός προϋπολογισμός: 10.800,00 € 

Αντικείμενο ενασχόλησης:  Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία όλων των δεδομένων των 

εργασιών της Πράξης, παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, εποπτεία της 

προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.  
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Απαραίτητα προσόντα:  

 

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου θετικής κατεύθυνσης. 

Επιθυμητά προσόντα: 

 

1.  5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως συντονιστής έργων (manager) 

 

 

2ος Συνεργάτης – Διοικητικο-οικονομικό Στέλεχος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Χρονική Διάρκεια: Οκτώ (8) ανθρωπομήνες (κατά το διάστημα από Μάρτιο του 2014 έως και 

Απρίλιο του 2015) 

Συνολικός προϋπολογισμός: 6.200,00 € 

Αντικείμενο ενασχόλησης: Υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου (στο σύνολο των παραδοτέων) του έργου. 

Απαραίτητα προσόντα:  

1) Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Επιθυμητά προσόντα: 

1) Προγενέστερη εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, άνω των τριών (3) ετών.  

2)  Κατεύθυνση στην εκπαίδευση διοικητικών και οικονομικών στελεχών. 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση (Παράρτημα Ι), πλήρες βιογραφικό σημείωμα 

και λοιπά δικαιολογητικά (επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αποδεικτικά 

επαγγελματικής εμπειρίας, κλπ). 

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Πράξη 

Ανάπτυξη σχεδίων κατ' οίκον νοσηλευτικής φροντίδας βασιζομένων σε νοσηλευτικές 

διαγνώσεις» μέχρι και την 26ή Φεβρουαρίου 2014 στη διεύθυνση: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Τέρμα Καραϊσκάκη (Κτίριο ΟΑΕΔ), Τ.Κ. 22100, Τρίπολη. 

(Υπ’ όψη κας Μαρίας Χριστοδημητροπούλου) 

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, αποδεικνύεται από τη 

σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΡΝ469Β7Δ-ΣΙ1



3 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://www.uop.gr 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η διαδικασία 

αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει σε δυο στάδια:  

 

Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά 

και τα επιθυμητά προσόντα τους, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει του 

φακέλου των δικαιολογητικών. 

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά 

ορίζονται ανά ειδικότητα, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Τα 

επιθυμητά προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα 

απαραίτητα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται. 

Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί, εάν κριθεί απαραίτητο, 

προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων στο προκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα 

κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και 

όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων 

στα βιογραφικά τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρία Χριστοδημητροπούλου 

(mchristo@uop.gr). 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

α/α Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος 

Πρύτανης 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 
 

Πόλη: ………, 

Ημερομηνία:   …./ …./ …..    

Όνομα: ………………………………………………………………. 

Επώνυμο: ………………………………………………………………. 

Δ/νση: ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο: ………………………………………………………………. 

Ε-mail: ……………………………………………………………… 

          

     ΠΡΟΣ ……………………………….... 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου για την επιστημονική υποστήριξη  του έργου 

με τίτλο «Ανάπτυξη σχεδίων κατ' οίκον νοσηλευτικής φροντίδας βασιζομένων σε 

νοσηλευτικές διαγνώσεις» 

Σε απάντηση της σχετικής προκήρυξής σας, σας υποβάλλω αίτηση για την/τις ακόλουθη/ες 

ειδικότητα/ες: 

 

1 1
ος

 Συνεργάτης: Επιστήμονας – Υπεύθυνος για τη συλλογή, καταγραφή και 

επεξεργασία των δεδομένων της Πράξης 
 

2 2
ος

 Συνεργάτης: Διοικητικο-οικονομικό Στέλεχος Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
 

 

        Ο/Η αιτών/ούσα 

               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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