
 

 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 
 
                                                                                             Σπίπολη   04/03/2011 
                                                                                              Απ. Ππυη.: 6086 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Ο Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν Έπεςναρ ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος για 
ηην εκηέλεζη ηηρ Ππάξηρ «Μονάδα Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικψηηηαρ ηος 
Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος» πος ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακοω 
Ππογπάμμαηορ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηος ΔΠΑ (2007-
2013), και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Εςπυπαφκή Ένυζη (Εςπυπαφκό 
Κοινυνικό Σαμείο - Ε.Κ.Σ.) και από εθνικούρ πόποςρ, πποηίθεηαι να απαζσολήζει 
με ζωμβαζη ανάθεζηρ έπγος μέλη ΔΕΠ και Εξειδικεςμένο Επιζηημονικό 
Πποζυπικό (Εξυηεπικούρ ςνεπγάηερ) για ηην ςλοποίηζη ηυν παπακάηυ 
Πακέηυν Δπγαζίαρ: 
 
Επηά (7) Διδάζκονηερ για ηην διδαζκαλία ηυν παπακάηυ μαθημάηυν: 

1. Διδαζκαλία ηος Μαθήμαηορ «Επισειπημαηικόηηηα και Διοίκηζη 
Μικπομεζαίυν Επισειπήζευν», διάπκειαρ ηπιών (3) εξαμήνυν. 

2. Διδαζκαλία ηος Μαθήμαηορ «Ανάπηςξη Νέυν Πποφόνηυν και 
Τπηπεζιών», διάπκειαρ ηπιών (3) εξαμήνυν. 
 
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ για ηη διδαζκαλία και ηυν δωο μαθημάηυν 
ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 65.520 €. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Οι ςποτήθιοι για ηα δωο (2) παπαπάνυ Πακέηα Δπγαζίαρ θα ππέπει να διαθέηοςν 
καη’ ελάσιζηο ηα εξήρ πποζψνηα: 
1. Μέλη ΓΔΠ ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος. 
2. Δξειδικεςμένερ γνϊζειρ ζε θέμαηα επισειπημαηικήρ αξιοποίηζηρ καινοηομικϊν 
πποφψνηυν, ςπηπεζιϊν και διεπγαζιϊν. 
3. Ικανοποιηηική (ηοςλάσιζηον 2εηή) ζςναθή εμπειπία / πποχπηπεζία ζε ζσεδιαζμψ 
και διδαζκαλία μαθημάηυν καινοηομίαρ και επισειπημαηικψηηηαρ ζηη ηπιηοβάθμια 
εκπαίδεςζη. 
Οι ςποτήθιοι καλοωνηαι να ςποβάλλοςν Αίηηζη και πλήπερ Βιογπαθικψ ζημείυμα. 
 

3. Δημιοςπγία νέος ςμπληπυμαηικού Εκπαιδεςηικού Τλικού, ζηο πλαίζιο 
ηος μαθήμαηορ «Ανάπηςξη Νέυν Πποφόνηυν και Τπηπεζιών», για ηιρ 
παπακάηυ θεμαηικέρ ενόηηηερ: 
 
3.1. Λειηοςπγία Θεπμοκοιηίδαρ επιζηήμηρ και ηεσνολογίαρ και 

επιζηημονικϊν πάπκυν. Μποπεί να αναληθθεί μψνο απψ μέλορ ΓΔΠ. 



3.2. Κοινυνική Δπισειπημαηικψηηηα. Μποπεί να αναληθθεί μψνο απψ 
Δξυηεπικψ ςνεπγάηη. 

3.3.  Ανάπηςξη δημιοςπγικψηηηαρ ζε άηομα και ομάδερ. Μποπεί να 
αναληθθεί μψνο απψ Δξυηεπικψ ςνεπγάηη. 
 

           Υπονοδιάγπαμμα: απψ 1-3-11 έυρ 30-4-2011. 
           ςνολικψρ πποχπολογιζμψρ: 4.500 € 
 

4. Ανάπηςξη νέυν μελεηών πεπίπηυζηρ (case studies) ζηο πλαίζιο ηος 
μαθήμαηορ  «Ανάπηςξη Νέυν Πποφόνηυν και Τπηπεζιών», για ηιρ 
παπακάηυ θεμαηικέρ ενόηηηερ: 
 
4.1. Μελέηη πεπίπηυζηρ ζηη θεμαηική ενψηηηα ηυν Σεσνολογιϊν 

Πληποθοπικήρ και Δπικοινυνιϊν. Μποπεί να αναληθθεί μψνο απψ 
μέλορ ΓΔΠ. 

4.2. Μελέηη πεπίπηυζηρ ζηη θεμαηική ενψηηηα ηος Αθληηιζμοω. Μποπεί να 
αναληθθεί μψνο απψ μέλορ ΓΔΠ. 

4.3. Μελέηη πεπίπηυζηρ ζηη θεμαηική ενψηηηα ηηρ Δκπαίδεςζηρ. Μποπεί 
να αναληθθεί μψνο απψ μέλορ ΓΔΠ. 

4.4. Μελέηη πεπίπηυζηρ ζηη θεμαηική ενψηηηα ηος Πολιηιζμοω. Μποπεί να 
αναληθθεί μψνο απψ μέλορ ΓΔΠ. 

4.5. Μελέηη πεπίπηυζηρ ζηη θεμαηική ενψηηηα ηυν Μικπομεζαίυν 
Δπισειπήζευν. Μποπεί να αναληθθεί μψνο απψ Δξυηεπικψ ςνεπγάηη. 

4.6. Μελέηη πεπίπηυζηρ ζηη θεμαηική ενψηηηα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ. 
Μποπεί να αναληθθεί μψνο απψ Δξυηεπικψ ςνεπγάηη. 
 

           Υπονοδιάγπαμμα: απψ 1-3-11 έυρ 30-4-2011. 
           ςνολικψρ πποχπολογιζμψρ: 9.000 € 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Οι ςποτήθιοι για ηιρ παπαπάνυ εννέα (9) θεμαηικέρ ενψηηηερ πος αθοποων ζηην 
ανάπηςξη ηος νέος ςμπληπυμαηικοω Δκπαιδεςηικοω Τλικοω και ηυν νέυν Μελεηϊν 
Πεπίπηυζηρ,  θα ππέπει να διαθέηοςν καη’ ελάσιζηο ηα εξήρ πποζψνηα: 
 
Όζο αθοπά ζηα μέλη ΔΕΠ: 
1. Μέλη ΓΔΠ ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος. 
2. Δξειδικεςμένερ γνϊζειρ ζε θέμαηα επισειπημαηικήρ αξιοποίηζηρ καινοηομικϊν 
πποφψνηυν, ςπηπεζιϊν και διεπγαζιϊν. 
3. ςναθήρ εμπειπία ζηην εκπψνηζη μελεηϊν και ζςγγπαθή εκπαιδεςηικοω ςλικοω 
ζσεηικοω με θέμαηα καινοηομίαρ και επισειπημαηικψηηηαρ. 
Οι ςποτήθιοι καλοωνηαι να ςποβάλλοςν Αίηηζη και πλήπερ Βιογπαθικψ ζημείυμα. 
 
Όσο αυοπά στοςρ Εξωτεπικούρ ςνεπγάτερ: 

1. Πλήπηρ θάκελορ δικαιολογηηικϊν (Αίηηζη, πλήπερ Βιογπαθικψ ημείυμα, 
επικςπυμένα ανηίγπαθα ηίηλυν ζποςδϊν, αποδεικηικά επαγγελμαηικήρ 
εμπειπίαρ κλπ). 

2. Δξειδικεςμένερ γνϊζειρ ζε θέμαηα επισειπημαηικήρ αξιοποίηζηρ καινοηομικϊν 
πποφψνηυν, ςπηπεζιϊν και διεπγαζιϊν. 

3. Δμπειπία ζηην εκπψνηζη μελεηϊν και ζςγγπαθή εκπαιδεςηικοω ςλικοω 
ζσεηικοω με θέμαηα καινοηομίαρ και επισειπημαηικψηηηαρ. 
 
 
 
 



5. Ένα άηομο για Διοικηηική Τποζηήπιξη ηηρ Ππάξηρ. Μποπεί να αναληθθεί 
μψνο απψ Δξυηεπικοωρ ςνεπγάηερ. Απαιηείηαι πλήπηρ θάκελορ 
δικαιολογηηικϊν (Αίηηζη, πλήπερ Βιογπαθικψ ημείυμα, επικςπυμένα 
ανηίγπαθα ηίηλυν ζποςδϊν, αποδεικηικά επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ κλπ), πος 
αποδεικνωει ηην εμπειπία ηος/ηηρ ζε ζςγσπημαηοδοηοωμενα ππογπάμμαηα 
ζσεηικά με επισειπημαηικψηηηα και καινοηομία. 

 
           Υπονοδιάγπαμμα: 3 έηη. 
           Πποχπολογιζμψρ: 5.041 €. 
 
Σα παπαπάνυ ζηοισεία θα ππέπει να καηαηεθοων ή να αποζηαλοων ηασςδπομικά με 
ζςζηημένη επιζηολή ζε θάκελο με ηην ένδειξη: «Αίηηζη για ππόζλητη ζηην 
Ππάξη Μονάδα Καινοηομίαρ και Επισειπημαηικόηηηαρ ηος Πανεπιζηημίος 
Πελοποννήζος» μέσπι και ηιρ 20 / 03 / 2011 ζηην διεωθςνζη: 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
Ειδικόρ Λογαπιαζμόρ Κονδςλίυν Έπεςναρ 
Επςθπού ηαςπού 28 και Καπςυηάκη, Σ.Κ. 22100, Σπίπολη. 
 
Η εμππψθεζμη ςποβολή ηηρ αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ αποδεικνωεηαι μψνο απψ ηον 
απιθμψ ππυηοκψλλος ειζεπσομένυν ηος ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ 
ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. 
 
Η παποωζα ππψζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ δημοζιεωεηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος 
Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος http://www.uop.gr 
Για πεπιζζψηεπερ πληποθοπίερ, οι ςποτήθιοι μποποων να απεςθωνονηαι ζηην κα. 
Βαζιλείος Θεϊνη ηηλ.: 2710 230 382, e-mail: theoni@uop.gr 

 
 

Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Ερευνών 
 
 
Aν. Καθηγητήσ Κωνςταντίνοσ Μαςςζλοσ 
 
 
 
 
 
 


