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Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 

 
Τρίπολη, 12/06/2018 

     Αρ. Πρωτ.: Β15713 

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΑΒ-PALO-2 

 
Το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας (ΓΑΒ LAB) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προ-

ετοιμάζεται για την υλοποίηση του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου 

αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε 

πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», που αναμένεται να 

χρηματοδοτηθεί από τη δράση εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Σε 

αυτό το πλαίσιο, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοπον-

νήσου και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23/29.05.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης της 62ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, για την υλοποίηση των ακολούθων τμημά-

των του έργου: 

Θέση ΓΑΒ-PALO-004 

Αντικείμενο: Ανάλυση και σχεδίαση αρχιτεκτονικής κατανεμημένου συστήματος συλλογής, 

επεξεργασίας και διαμοιρασμού δεδομένων από το web και τα social media με δυνατότητες 

ιδεατοποίησης και κλιμάκωσης σε ροές δεδομένων μεγάλης κλίμακας. 

Αμοιβή: €5.000,00. (βλ. σημείωση 1) 

Διάρκεια: 2 έτη. (βλ. σημείωση 2) 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε συναφές με το αντικείμενο της θέσης πεδίο. (βλ. 

σημείωση 3) 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους). 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                       

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123  
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 Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας. (βλ. σημείωση 4) 

Επιθυμητά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

10 

Δημοσιευμένες πρωτότυπες επιστη-

μονικές εργασίες σε συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης πεδίο 

10  μονάδες για κάθε δημοσίευση 

σε συνέδριο με κριτές, 15 μονά-

δες για κάθε δημοσίευση σε βι-

βλίο με κριτές, 25 μονάδες για 

κάθε δημοσίευση σε περιοδικό με 

κριτές. Μέγιστο: 100 μονάδες 

30 

Εργασιακή εμπειρία σε χρηματοδο-

τούμενα ερευνητικά έργα σε συνα-

φές με το αντικείμενο της θέσης πε-

δίο 

2 μονάδες για κάθε μήνα εργα-

σίας σε ερευνητικό έργο με ε-

θνική χρηματοδότηση, 5 μονάδες 

για κάθε για κάθε μήνα εργασίας 

σε έργο με ευρωπαϊκή χρηματο-

δότηση. Μέγιστο: 100 μονάδες 

(βλ. σημείωση 5) 

30 

Συνέντευξη 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει σημα-

ντικές για τη θέση δεξιότητες, ό-

πως ενδεικτικά κατανόηση αντι-

κειμένου, συναφή τεχνική κατάρ-

τιση, δεξιότητες επικοινωνίας και 

δεξιότητες συνεργασίας. Μέγι-

στο: 100 μονάδες. (βλ. σημείωση 

6) 

30 

 

Θέση ΓΑΒ-PALO-005 

Αντικείμενο: Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος, καταγραφή περιπτώσεων χρήσης και 

KPIs. 

Αμοιβή: €5.000,00. (βλ. σημείωση 1) 

Διάρκεια: 2 έτη. (βλ. σημείωση 2) 

Απαιτούμενα προσόντα: 
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● Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε συναφές με το αντικείμενο της θέσης πεδίο. (βλ. 

σημείωση 3) 

● Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους). 

● Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας. (βλ. σημείωση 4) 

Επιθυμητά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Καλή: 30 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

10 

Δημοσιευμένες πρωτότυπες επιστη-

μονικές εργασίες σε συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης πεδίο 

10  μονάδες για κάθε δημοσίευση 

σε συνέδριο με κριτές, 15 μονά-

δες για κάθε δημοσίευση σε βι-

βλίο με κριτές, 25 μονάδες για 

κάθε δημοσίευση σε περιοδικό με 

κριτές. Μέγιστο: 100 μονάδες 

30 

Εργασιακή εμπειρία σε χρηματοδο-

τούμενα ερευνητικά έργα σε συναφή 

με το αντικείμενο της θέσης αντικεί-

μενα 

2 μονάδες για κάθε μήνα εργα-

σίας σε ερευνητικό έργο με ε-

θνική χρηματοδότηση, 5 μονάδες 

για κάθε για κάθε μήνα εργασίας 

σε έργο με ευρωπαϊκή χρηματο-

δότηση. Μέγιστο: 100 μονάδες 

(βλ. σημείωση 5) 

30 

Συνέντευξη 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει σημα-

ντικές για τη θέση δεξιότητες, ό-

πως ενδεικτικά κατανόηση αντι-

κειμένου, συναφή τεχνική κατάρ-

τιση, δεξιότητες επικοινωνίας και 

δεξιότητες συνεργασίας. Μέγι-

στο: 100 μονάδες. (βλ. σημείωση 

4) 

30 

 

Θέση ΓΑΒ-PALO-006 

Αντικείμενο: Εγκατάσταση λογισμικού πλατφόρμας PaloAnalytics. Καθορισμός πλάνου ανά-

πτυξης και εγκατάστασης, μετάπτωσης και δοκιμών. 

Αμοιβή: €10.000,00. (βλ. σημείωση 1) 
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Διάρκεια: 3 έτη. (βλ. σημείωση 2) 

Απαιτούμενα προσόντα: 

● Κάτοχος μεταπτυχιακού με τίτλο ή κατεύθυνση Παράλληλα και Κατανεμημένα Συ-

στήματα, ή Μηχανική του Παγκόσμιου Ιστού, ή Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού, ή 

Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική, ή Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων ή συνα-

φές (βλ. σημείωση 3) 

● Πιστοποιημένη γνώση σε εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων. 

● Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους). 

● Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας. (βλ. σημείωση 4) 

Επιθυμητά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Καλή: 40 μονάδες 

Πολύ καλή: 60 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

10 

Δημοσιευμένες πρωτότυπες επιστη-

μονικές εργασίες σε συναφές με το 

αντικείμενο της θέσης πεδίο 

10  μονάδες για κάθε δημοσίευση 

σε συνέδριο με κριτές, 15 μονά-

δες για κάθε δημοσίευση σε βι-

βλίο με κριτές, 25 μονάδες για 

κάθε δημοσίευση σε περιοδικό με 

κριτές. Μέγιστο: 100 μονάδες 

30 

Εργασιακή εμπειρία σε χρηματοδο-

τούμενα ερευνητικά έργα σε θέματα 

εγκατάστασης και εκτέλεση πειρα-

μάτων σε κατανεμημένα υπολογι-

στικά περιβάλλοντα. 

2 μονάδες για κάθε μήνα εργα-

σίας σε ερευνητικό έργο με ε-

θνική χρηματοδότηση, 5 μονάδες 

για κάθε για κάθε μήνα εργασίας 

σε έργο με ευρωπαϊκή χρηματο-

δότηση. Μέγιστο: 100 μονάδες 

(βλ. σημείωση 5) 

30 

Συνέντευξη 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει σημα-

ντικές για τη θέση δεξιότητες, ό-

πως ενδεικτικά κατανόηση αντι-

κειμένου, συναφή τεχνική κατάρ-

τιση, δεξιότητες επικοινωνίας και 

δεξιότητες συνεργασίας. Μέγι-

στο: 100 μονάδες. (βλ. σημείωση 

6) 

30 
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Σημειώσεις για όλες τις θέσεις: 

Σημείωση 1. Το αναφερόμενο ποσό αμοιβής αντιστοιχεί στο σύνολο της δαπάνης και περι-

λαμβάνει κάθε νόμιμη κράτηση ή άλλη επιβάρυνση.  

Σημείωση 2. Η διάρκεια της ανάθεσης είναι όπως αναγράφεται ανωτέρω, με αρχή την έναρξη 

του έργου (αναμενόμενη έναρξη τον Ιούνιο του 2018) και δυνατότητα χρονικής επέκτασης 

σε περίπτωση παράτασης του έργου PaloAnalytics από τη διαχειριστική αρχή. Τυχόν χρονική 

επέκταση της ανάθεσης δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο. 

Σημείωση 3. Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας από ΔΟ-

ΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 

Σημείωση 4. Η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας διαπιστώνεται είτε με κατοχή ελληνικού 

τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε με την κατοχή αντίστοι-

χου τίτλου γλωσσομάθειας. 

Σημείωση 5. Η εμπειρία σε έργο συγκεκριμένου αντικειμένου πιστοποιείται, ενδεικτικά, με 

την προσκόμιση σύμβασης στην οποία αναγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της εργασίας 

ή με την προσκόμιση σύμβασης συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σχε-

τικά με το ακριβές αντικείμενο της εργασίας. 

Σημείωση 6. Η επιτροπή επιλογής θα κατατάξει τους υποψήφιους με βάση τα υπόλοιπα κρι-

τήρια επιλογής και θα καλέσει σε συνέντευξη τους 5 επικρατέστερους. Σε περίπτωση που 

στην τελευταία θέση ισοβαθμούν άνω του ενός υποψηφίου θα κληθούν για συνέντευξη όλοι 

οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Βαθμολογία κάτω των 50 βαθμών στη συνέντευξη σημαίνει 

πως δεν πληρούνται σε σημαντικό βαθμό καίριες για τη συγκεκριμένη θέση δεξιότητες και 

συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψή-

φιοι δύναται να υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (τεστ).  

Σημείωση 7. Η ανάθεση έργου που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται 

την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, την εγγραφή στο βιβλίο μελών και την ανάρτηση 

φωτογραφίας και στοιχείων επικοινωνίας στο διαδικτυακό χώρο του του ΓΑΒ LAB για όσο 

χρόνο διαρκεί η ανάθεση. 

Σημείωση 8. Η ανάληψη έργου στο πλαίσιο της παρούσας είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή 

ρόλου στο έργο PaloAnalytics ως μέλος της ομάδας έργου άλλου εταίρου και με την με ο-

ποιοδήποτε τρόπο πληρωμή από τον προϋπολογισμό άλλου εταίρου του έργου για το ίδιο 

χρονικό διάστημα.  

Σημείωση 9. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα συναφθεί με τους επιτυχόντες παρουσιάζεται 

στο παράρτημα της υπ΄ αριθμ. 13/02.05.2018 Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχεί-

ρισης της 61ης Τακτικής Συνεδρίασης (ΑΔΑ: ΩΙΓ9469Β7Δ-ΖΟΑ). 
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Σημείωση 10. Η πρόσκληση τελεί υπό την αίρεση της ένταξης του έργου και της διαθεσιμό-

τητας των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίησή του.  

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαδικασία αξιολόγησης 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 27/06/2018, 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, σε 

κλειστό φάκελο, τα ακόλουθα:  

1. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας 

4. Αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμητά προσόντα, ανά-

λογα με την επιθυμητή θέση 

a. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

b. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

c. Αντίγραφα δημοσιεύσεων με παράθεση της πλήρους βιβλιογραφικής ανα-

φοράς. Τα αντίγραφα δημοσιεύσεων μπορούν να προσκομιστούν είτε σε 

έντυπη είτε σε ηλεκτρονική (CD, DVD, flash drive) μορφή. 

d. Στοιχεία που αποδεικνύουν την προηγούμενη εμπειρία 

e. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ  

22 131 Τρίπολη. 

(Υπ’όψιν: κας Παρασκευής Παπαηλιού) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου 

τα ακόλουθα: 

«Υποβολή αίτησης για την υπ΄αριθμ ΓΑΒ-PALO-2 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - 

Θέση…………, στο πλαίσιο του έργου ‘’PaloAnalytics’’ (Κ.Α. 0341)». 

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες θα αποσταλούν ταχυδρομικώς, θα αποδει-

κνύεται 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. 
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Σε πρώτο στάδιο, η επιτροπή θα εξετάσει την πλήρωση των απαιτούμενων προσόντων για 

κάθε θέση. Στη συνέχεια θα κατατάξει τους υποψήφιους για τους οποίους πληρούνται τα 

απαιτούμενα προσόντα με βάση τα κριτήρια επιλογής χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με μέγιστο τις 100 μονάδες. 

Η επιτροπή ενδέχεται να καλέσει τους υποψηφίους για τυχόν διευκρινίσεις επί του φακέλου 

τους. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. 

Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον ατομικό τους φάκελο. 

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στους διαδικτυακούς χώρους του ΓΑΒ LAB και του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στις ακόλουθες διευθύνσεις: 

http://gav.uop.gr/news 

https://www.uop.gr/nea/anakoinosis/25-elke-anakoinosis 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ιωάννα 

Δελτούζου  (τηλ. 2710-372130). 

 

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

 Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

  

http://gav.uop.gr/news
https://www.uop.gr/nea/anakoinosis/25-elke-anakoinosis
ΑΔΑ: 61ΑΞ469Β7Δ-ΦΥΨ



 

 
 

Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου 

Τρίπολη, Τ.Κ.22 131 

http://gav.uop.gr - gav@uop.gr 
 

 

 

Αίτηση Συμμετοχής - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

για την πρόσκληση με κωδικό ΓΑΒ-PALO-2 

 

Στοιχεία υποψηφίου 

Όνομα:  

Επώνυμο: 

Φύλο:   □ Άρρεν  □ Θήλυ 

Ημερομηνία γέννησης: 

Υπηκοότητα: 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Email: 

 

Η αίτηση αφορά τη θέση (μία μόνο επιλογή) 

□ ΓΑΒ-PALO-004 

□ ΓΑΒ-PALO-005 

□ ΓΑΒ-PALO-006 

 

Δηλώνω υπεύθυνα πως τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση και στα επι-

συναπτόμενα έγγραφα είναι αληθή. Δηλώνω επίσης πως αποδέχομαι τους όρους της πρό-

σκλησης, για τους οποίους έχω λάβει γνώση. 

Ημερομηνία: 

Υπογραφή: 

ΑΔΑ: 61ΑΞ469Β7Δ-ΦΥΨ
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