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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Μονάδα: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και
Διαχείρισης Προσωπικού
Πληρ.: Ν. Κοσκινάς

Ημ/νία: 20/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 3015

Τηλ.: 26610-87674
Fax: 26610-87641
Email: koskinas@ionio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική
Έρευνα και Καινοτομία» (επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Σφακάκης) με κωδικό έργου
80310, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 137ης/ 19 . 03 .2 02 0 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: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Περιγραφή έργου:
1. Βελτίωση της τεκμηρίωσης (περιγραφή / κατηγοριοποίηση) του περιεχομένου του
αποθετηρίου γλωσσικών πόρων του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή
σχετική εμπειρία και τη συμμετοχή των δημιουργών τους.
2. Προσαρμογή υφιστάμενων μορφότυπων των πόρων του αποθετηρίου σε μορφές
επεξεργάσιμες από το clarin:el.
3. Τεχνική υποστήριξη στους δημιουργούς των πώρων που θα ενταχθούν στο αποθετήριο ώστε
να είναι αποτελεσματικότερη η εισαγωγή των πόρων στο clarin:el, καθώς και τεκμηρίωση τους.
4. Συμμετοχή στο Παραδοτέο «Π IONIO.2.1 Βελτιωμένο αποθετήριο και Αναφορά βελτίωσης
αποθετηρίου».
5. Συμμετοχή στο Παραδοτέο «Π IONIO.6.1 Εμπλουτισμένο αποθετήριο και Αναφορά
εμπλουτισμένου αποθετηρίου».

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου1: 30.11.2020

1 Το χρονικό διάστημα απασχόλησης μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της

πράξης
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Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 2.400
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ Αρχειονομίας ή/και Βιβλιοθηκονομίας.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο
Β2).

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη της
Πληροφορίας/Πληροφόρησης (αναγνωρισμένο από
τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα
στο εξωτερικό).
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Αρχειονόμος
ή/και Βιβλιοθηκονόμος ή/και επιστήμων της
Πληροφορίας/Πληροφόρησης.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

50 μονάδες

5 μονάδες ανά μήνα (έως 90 μονάδες)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις σε Έως 25 Μονάδες ως εξής: (α) κριτήριο έως
θέματα Αποθετηρίων (β) η διαθεσιμότητα και η
ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο 15 μονάδες, (β) κριτήριο έως 10 μονάδες
της Ομάδας Έργου.

ANTIKEIMENO 2: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Περιγραφή έργου:
1. Οργάνωση δράσεων διάχυσης με συνεργασίες εκπαιδευτικών φορέων και βιβλιοθηκών με
στόχο αφενός να ενημερώσουν το κοινό για τη διαθεσιμότητα των γλωσσικών πόρων και τη
χρηστικότητά τους και αφετέρου να ενδυναμώσουν τους δεσμούς μεταξύ ερευνητικής
κοινότητας και του ευρύ κοινού.
2. Συμμετοχή στο Παραδοτέο «Π IONIO.10.1 Υλικό εκπαίδευσης και διάχυσης και Απολογισμός
δραστηριοτήτων».

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου2: 30.11.2020
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 1.200
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ Αρχειονομίας ή/και Βιβλιοθηκονομίας.

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο
Β2).

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

2 Το χρονικό διάστημα απασχόλησης μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της

πράξης
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Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Πολιτιστικών
Μονάδων (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε
περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο
εξωτερικό).

50 μονάδες

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Αρχειονόμος
ή/και Βιβλιοθηκονόμος ή/και επιστήμων της
Πληροφορίας/Πληροφόρησης.

5 μονάδες ανά μήνα (έως 90 μονάδες)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις
σε θέματα Αποθετηρίων και οργάνωσης δράσεων
διάχυσης (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα
συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της
Ομάδας Έργου.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έως 25 Μονάδες ως εξής: (α) κριτήριο έως
15 μονάδες, (β) κριτήριο έως 10 μονάδες

Υποβολή προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος 3 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). Για ακαδημαϊκούς τίτλους από την
αλλοδαπή απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Στον φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να
αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο (όπως αναγράφεται ανωτέρω).
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή
ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται η ένδειξη:
Για το έργο: «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ» (Κωδ. Έργου 80310) για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση… (αρ.
πρωτ.) για το αντικείμενο ………… (1 ή 2)
Ονοματεπώνυμο της/του υποψηφίας/ου
Διεύθυνση και Τηλέφωνο επικοινωνίας
στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132
Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020 και ώρα 13.30 (ημερομηνία και ώρα
παραλαβής από την υπηρεσία). Με την έκτακτη κατάσταση λόγω κορωνοϊού παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλλουν προτάσεις να επικοινωνούν με τον κ. Νίκο Κοσκινά είτε
στο τηλ. 26610-87674 είτε με μήνυμα στη διεύθυνση koskinas@ionio.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχαήλ Σφακάκη (τηλ. 26610 87431 email: sfakakis@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
3 Το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ».
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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:
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. Μιχαήλ Σφακάκη (τηλ. 26610 87431 e-mail:
sfakakis@ionio.gr).

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος
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