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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «FISH &
C.H.I.P.S - Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies» που
εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των δύο
κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα) με κωδικό ΟΠΣ 5003472 και
Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνο Σμπόνια μετά από απόφαση της 126ης/23-102019 Συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το ακόλουθο ένα (1)
αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν. 4485/2017 που
αντικατέστησε την ΚΥΑ 79/96.
Αντικείμενο Έργου: Συμμετοχή στην εισαγωγή των σημείων αρχαιολογικού και
ιστορικού ενδιαφέροντος της Κέρκυρας που προέκυψαν από την έρευνα στην
πλατφόρμα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που συνδέεται με την βάση
δεδομένων του Άτλαντα Παράκτιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Κέρκυρας.
Το αντικείμενο εργασίας υλοποιείται σύμφωνα με το Παραδοτέο D3.4.2 FISH&CHIPS
Informative Territorial System – WP3 Analysis & Research και περιλαμβάνει ως κύρια
καθήκοντα τον γεωγραφικό προσδιορισμό των θέσεων με βάση τα στοιχεία της
βιβλιογραφίας και την εισαγωγή των σχετικών στοιχείων στα πεδία της βάσης.
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου1: 31/01/2020
Συνολική προβλεπόμενη αμοιβή: 1.200,00 €
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Το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η συνολική αμοιβή μπορούν να τροποποιηθούν σε
περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης
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Υποχρεωτικά απαιτούμενα προσόντα κριτήρια
Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
(MS-Office)
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γνώση Ιταλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα - κριτήρια
Γνώσεις εφαρμογής νέων τεχνολογιών
στις ανθρωπιστικές σπουδές (στο
πλαίσιο παρακολούθησης προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών ή/και
επαγγελματικής εμπειρίας)
Συνέντευξη (για όσους έχουν τα απαιτούμενα
προσόντα – κριτήρια)

Μονάδες
Βαθμός πτυχίου * 10
5
Άριστη γνώση: 10 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 8 μονάδες
Καλή γνώση: 6 μονάδες
Άριστη γνώση: 10 μονάδες
Πολύ καλή γνώση: 8 μονάδες
Καλή γνώση: 6 μονάδες
Μονάδες
Έως 12: 0,5 μονάδες / μήνας
εμπειρίας, έως 2 έτη συνολικά

Έως 20 μονάδες συνολικά

Υποβολή προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2 στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το
οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και φάκελο
υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα (δεν
είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη
δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον
ζητηθεί, μπορούν να επιδειχθούν τα πρωτότυπα).
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους
ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται η
ένδειξη:
Για το Έργο: FISH & C.H.I.P.S (Κωδ. Έργου 80352)
Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. ………. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κωδικός Θέσης Ενδιαφέροντος:
Ονοματεπώνυμο της/του υποψηφίας/ου:
Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας:
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Το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου, http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ».
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στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72,
49132 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.30
(ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).
Αξιολόγηση προτάσεων:
Η επιλογή των υποψήφιων προς έγκριση προτάσεων θα γίνει βάσει των
προαναφερθέντων κριτηρίων, σύμφωνα με τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά τα
οποία θα έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι.
Θα κληθούν για συνέντευξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι
υπόλοιποι αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. Στην συνέντευξη η επιτροπή
θα υποβάλει ερωτήματα προκειμένου να διαπιστώσει τις γνώσεις και την εμπειρία
του/της υποψηφίου, και να εκτιμήσει την συνεργατικότητα και τον βαθμό διάθεσης
αφοσίωσής του στο έργο. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν τα παρακάτω:
Διαθεσιμότητα υποψηφίου
Συνεργατικότητα υποψηφίου
Ευρηματικότητα και κριτική σκέψη υποψηφίου
Διαχείριση κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων

0
0
0
0

–
–
–
–

5
5
5
5

μονάδες
μονάδες
μονάδες
μονάδες

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών του
Ι.Π. και κατ’ επέκταση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου με τους υποβάλλοντες τις σχετικές προτάσεις. Η τυχόν
επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης. Η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’
ιδίαν. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π.
http://rc.ionio.gr/news .
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση
προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης αζημίως γι’ αυτήν.
Ενστάσεις:
Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν
στην Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π., http://rc.ionio.gr/news ,
και στο πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των συνυποψηφίων τους, μετά
από υποβολή γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 του Ν.
2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999)
Περισσότερες πληροφορίες:
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής
Ερευνών: http://rc.ionio.gr/news. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σμπόνια στο
2661087328 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση sbonias@ionio.gr.
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O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος

