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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας
Μονάδα: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και
Διαχείρισης Προσωπικού

Ημ/νία: 21/01/2020

Πληρ.: Ν. Κοσκινάς
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Email: koskinas@ionio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:
«Διατήρηση και προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω
της Ψηφιακής Διαχείρισης των Αρχείου των Φιλαρμονικών της» (επιστημονικός υπεύθυνος:
Χρήστος Παπαθεοδώρου) με κωδικό έργου 80419, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά
2014- 2020», μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 1 31 / 30 .1 2 .2 0 19 συνεδρίασης των μελών
της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου για τα ακόλουθα αντικείμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, του
Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

ANTIKEIMENO 1: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 1
Περιγραφή έργου:
1. Σχεδιασμός Σχήματος Μεταδεδομένων
2. Συμμετοχή στην Υλοποίηση Αποθετηρίου
3. Συντονισμός ομάδας τεκμηρίωσης.
4. Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.
5. Συμμετοχή στη συγγραφή των Παραδοτέων: Π4.2. Υλοποίηση Αποθετηρίου, Π5.1.
Παρουσίαση Περιεχομένου Αποθετηρίου, Π7.1. Απολογισμός Ενεργειών Διάχυσης

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μια (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου1: 30.11.2020
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 6.500 €

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο
ΑΕΙ
Βιβλιοθηκονομίας

Αρχειονομίας

ή/και

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ON/OFF
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Διδακτορικό Δίπλωμα με αντικείμενο τη
Διαχείριση Μεταδεδομένων (αναγνωρισμένο
από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης
του από ίδρυμα στο εξωτερικό)

ON/OFF

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Επιστήμη της Πληροφορίας (αναγνωρισμένο
από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης
του από ίδρυμα στο εξωτερικό)

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση Ξένης Γλώσσας (επίπεδο Β2)

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Επιστημονική
Εξειδίκευση
σε
θέματα
διαχείρισης μεταδεδομένων και ανάπτυξης
Αποθετηρίων
που
τεκμηριώνεται
με
δημοσιεύσεις,
μελέτες,
συμμετοχή
σε
ερευνητικά έργα.

10 μονάδες ανά δημοσίευση ή μελέτη-αναφοράπαραδοτέο ερευνητικού έργου (έως 100 μονάδες)

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως
Αρχειονόμος ή/και Βιβλιοθηκονόμος

2 μονάδες ανά μήνα (έως 120 μονάδες)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι
γνώσεις σε θέματα Αποθετηρίων και Ψηφιακών
Βιβλιοθηκών (β) η διαθεσιμότητα και η
ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο
πλαίσιο της Ομάδας Έργου

Έως 30 Μονάδες ως εξής: (α) κριτήριο έως 20
μονάδες, (β) κριτήριο έως 10 μονάδες

ANTIKEIMENO 2: ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 2
Περιγραφή έργου:
1. Κατάρτιση κανόνων και διαδικασιών τεκμηρίωσης.
2. Συντονισμός ομάδας τεκμηρίωσης.
5. Συμμετοχή στη συγγραφή των Παραδοτέου: Π5.1. Παρουσίαση Περιεχομένου Αποθετηρίου.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μια (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου1: 31.03.2020
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 3.600

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο
ΑΕΙ
Βιβλιοθηκονομίας

Αρχειονομίας

ή/και

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα
Πληροφοριακά Συστήματα – Συστήματα
Αποθετηρίων (αναγνωρισμένο από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από
ίδρυμα στο εξωτερικό)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ON/OFF

ON/OFF
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Καλή γνώση Ξένης Γλώσσας (επίπεδο Β2)

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επιστημονική
Εξειδίκευση
σε
θέματα
διαχείρισης μεταδεδομένων, και συστημάτων
διαχείρισης καταλόγων - Αποθετηρίων που
τεκμηριώνεται με δημοσιεύσεις, μελέτες,
συμμετοχή σε ερευνητικά έργα.

ΜΟΝΑΔΕΣ
20 μονάδες ανά (δημοσίευση ή μελέτη-αναφοράπαραδοτέο ερευνητικού έργου) (έως 140
μονάδες)

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως
Αρχειονόμος ή/και Βιβλιοθηκονόμος

2 μονάδες ανά μήνα (έως 120 μονάδες)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι
Έως 30 Μονάδες ως εξής: (α) κριτήριο έως 20
γνώσεις σε θέματα Αποθετηρίων (β) η
μονάδες, (β) κριτήριο έως 10 μονάδες
διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των
υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου

ANTIKEIMENO 3: ΝΟΜΙΚΟΣ
Περιγραφή έργου:
1. Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αρχείων και πνευματικών δικαιωμάτων.
2. Συμμετοχή στο Παραδοτέο: Π5.1. Παρουσίαση Περιεχομένου Αποθετηρίου.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μια (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου1: 30.06.2020
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 1.200 €

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής (αναγνωρισμένο από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από
ίδρυμα στο εξωτερικό)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ON/OFF

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Επιστήμη της Πληροφορίας ή στη Διαχείριση
Τεκμηρίων
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
(αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε
περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο
εξωτερικό)

ON/OFF

Καλή γνώση Ξένης Γλώσσας (επίπεδο Β2)

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Επιστημονική
Εξειδίκευση
σε
θέματα
δεοντολογίας διαχείρισης της ψηφιακής
πληροφορίας και πνευματικών δικαιωμάτων.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως
Δικηγόρος.

10 μονάδες ανά (δημοσίευση ή μελέτη-αναφοράπαραδοτέο ερευνητικού έργου) (έως εκατό
μονάδες)
2 μονάδες ανά μήνα (έως 120 μονάδες)
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι
Έως 30 Μονάδες ως εξής: (α) κριτήριο έως 20
γνώσεις σε θέματα δεοντολογίας διαχείρισης της
μονάδες, (β) κριτήριο έως 10 μονάδες
ψηφιακής πληροφορίας και πνευματικών
δικαιωμάτων (β) η διαθεσιμότητα και η
ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο
πλαίσιο της Ομάδας Έργου
Για τις συγκεκριμένες συμβάσεις ανάθεσης έργου θα απαιτηθούν μία ή περισσότερες
μετακινήσεις των φυσικών προσώπων που θα επιλεχθούν, σε Κέρκυρα και Κεφαλλονιά.

Υποβολή προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος 1 στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο θα συνοδεύεται
από βιογραφικό σημείωμα καθώς και 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 στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη
72, 49132 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:30
(ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ.
Ελευθέριο Καλόγερο (τηλ. 26610 87446 e-mail: kalogero@ionio.gr ).

Αξιολόγηση προτάσεων:
Η επιλογή των προς έγκριση προτάσεων θα γίνει βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων,
σύμφωνα με τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν καταθέσει οι
ενδιαφερόμενοι. 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 που υποβλήθηκαν σε αυτή την πρόσκληση 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:
1 Το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ».
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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 κ. Ελευθέριο Καλόγερο (τηλ. 26610 87446 e-mail:
kalogero@ionio.gr ).

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος
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