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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: Αξιολόγηση της
επίπτωσης στην βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
εξαιτίας της εισβολής του αλλόχθονου χωροκατακτητικού ζιζανίου «Βρωμοκαρυδιά» (Ailanthus
altissima) (HNV-Threat) (MIS 5034911), με αρ. έργου 80411 και κωδικό MIS 5034911, που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»και
ειδικότερα στον άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή
Παύλο Μπουχάγιερ, μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 135ης/26.02.2020 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.

Περιγραφή έργου (1): Συμμετοχή στην οικονομική αξιολόγηση των αγρο-οικοσυστημάτων στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο των ΠΕ3 («Αξιολόγηση των υπό εξέταση αγροοικοσυστημάτων με βάση την σημασία των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών
(παραγωγικών, περιβαλλοντικών, υποστηρικτικών, πολιτισμικών, αναψυχής, κλπ.) που παρέχουν»)
και ΠΕ5 («Διάχυση πληροφορίας»).
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κεφαλονιά
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31.03.2021
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων)
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πτυχίο της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην
Αγροτική Οικονομία ή ισοδύναμο πτυχίο
της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από
ΔΟΑΤΑΠ
Γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της
Αγροτικής Οικονομίας
Εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Η
εμπειρία τεκμηριώνεται με βάση σχετική
βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου ή
από σχετικές συμβάσεις ή από φορολογικά
παραστατικά
Ερευνητική εμπειρία δημοσιεύσεων σε
διεθνή και έγκριτα επιστημονικά (α)
περιοδικά και (β) συνέδρια στο γνωστικό
αντικείμενο των εφαρμογών αγροοικονομίας

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Καλή γνώση (50 μονάδες), Πολύ Καλή Γνώση (50
μονάδες), Άριστη γνώση (70 μονάδες)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
20 μονάδες
Μήνες * 3 μονάδες (έως 36 μονάδες), ανάλογα
με την συνάφεια και την ποιότητα, αξιολογείται
με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια κατ’ αναλογία της
αξιολόγησης μελών ΔΕΠ

Έως 100 μονάδες
(α) περιοδικά έως 50
(β) συνέδρια έως 50
(ανάλογα την συνάφεια και την ποιότητα,
αξιολογείται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια κατ’
αναλογία της αξιολόγησης μελών ΔΕΠ)

Περιγραφή έργου (2): Συμμετοχή σε έρευνα πεδίου και στο σχέδιο διαχείρισης του ζιζανίου στο
πλαίσιο των ΠΕ 1(«Μελέτη εξάπλωσης του αλλόχθονουχωροεπεκτατικού είδους Βρωμοκαρυδιά σε
περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας μέσω σύγχρονων μεθόδων Παρατήρησης της Γης»), ΠΕ 2
(«Επίδραση του αλλόχθονου χωροεπεκτατικού είδους Βρωμοκαρυδιά σε καλλιέργειες ελιάς και
αμπελιού»), ΠΕ 3 («Αξιολόγηση των υπό εξέταση αγρο-οικοσυστημάτων με βάση την σημασία των
οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών (παραγωγικών, περιβαλλοντικών,
υποστηρικτικών, πολιτισμικών, αναψυχής, κλπ.) που παρέχουν»), ΠΕ 4 («Εκπόνηση σχεδίου
διαχείρισης περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας έναντι της εισβολής από την Βρωμοκαρυδιά»)και ΠΕ 5
(«Διάχυση πληροφορίας»).
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κεφαλονιά
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31.03.2021
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 5.319,86 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πτυχίο της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον καλή, επίπεδο Β2)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Καλή γνώση (30 μονάδες), Πολύ Καλή (50
μονάδες), Άριστη γνώση (70 μονάδες)
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ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Εμπειρία
στην
υποστήριξη
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Η εμπειρία τεκμηριώνεται με βάση σχετική
βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου ή από
σχετικές συμβάσεις ή από φορολογικά
παραστατικά

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μήνες * 3 μονάδες (έως 36 μονάδες), ανάλογα
με την συνάφεια και την ποιότητα, αξιολογείται
με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια κατ’ αναλογία της
αξιολόγησης μελών ΔΕΠ.
Εμπειρία άνω των 36 μονάδων συνεκτιμάται.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις Έως 25 μονάδες,
και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην (α) κριτήριο έως 15 μονάδες
αίτησή τους καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η (β) κριτήριο έως10 μονάδες
ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο
πλαίσιο της Ομάδας Έργου
Επισημαίνεται ότι τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης των του παραπάνω αντικειμένων ενδέχεται
να τροποποιηθούν σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης.
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.
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.
Υποβολή προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος1 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 κατατεθούν και
επικυρωμένα). Για ακαδημαϊκούς τίτλους από την αλλοδαπή απαιτείται αναγνώριση από το

1

Επισημαίνεται ότι το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών
του Ιονίου Πανεπιστημίου, http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ».
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ΔΟΑΤΑΠ. Θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός της περιγραφής έργου. Σημειώνεται ότι ο κάθε
υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πρόταση μόνο για ένα αντικείμενο επί ποινή αποκλεισμού.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και τις 17 Μαρτίου 2020 και ώρα
14:00 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Παύλο
Μπουχάγιερ (e-mail: pbouchagier@ionio.gr)
Ενστάσεις:
Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στην
Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. εντός 5 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.
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)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος

