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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CIAK (Common
Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema)
με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κ. Μιχαήλ
Παναγόπουλο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy
(EL-IT) 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2 - “Integrated Environmental Management”- Ειδικός
Στόχος 2.1 “Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the
Programme Area”), σύμφωνα με απόφαση της 145ης/18.06.2020 Συνεδρίασης των μελών της,
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου για τα ακόλουθα αντικείμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, Ν. 4485/2017 που
αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.
Κωδικός θέσης: Υποστήριξη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων του Έργου
Περιγραφή έργου (1): Στο πακέτο εργασίας WP3 και συγκεκριμένα για το παραδοτέο: “D.3.5.1
Greece & Puglia experience” η εργασία αφορά την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών
απαιτήσεων μετά το πέρας των workshops και διάχυση αποτελεσμάτων μέσω διοργάνωσης ημερίδας
ή/και ψηφιακών μέσων ή/και κοινωνικών μέσων δικτύωσης.
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν :Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Υλοποίησης και Παράδοσης του Έργου: Κέρκυρα
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 7.000 €
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου: 15 Οκτωβρίου 2020.
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Τα ποσά είναι τελικά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων με
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του έργου.
Περιγραφή προσόντων:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
Καλή Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επαγγελματική εμπειρία στην
συμμετοχή / οικονομική διαχείριση
εθνικών συγχρηματοδοτούμενων ή/και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
τουλάχιστον έξι μήνες

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
10 μονάδες ανά μήνα μέχρι και 12 μήνες

Σε συνέντευξη θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Βαθμολόγηση συνέντευξης:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι
γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η
διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας
των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας
Έργου.

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έως 15 μονάδες
(α) έως 10
μονάδες, (β) έως
5 μονάδες

Περιγραφή έργου (2): Στο πακέτο εργασίας WP3 και συγκεκριμένα για τα παραδοτέα: “D.3.5.3
Support to the network of the Festivals in the project area“ η εργασία αφορά την υποστήριξη των
οικονομικών και διοικητικών απαιτήσεων μετά το πέρας του φεστιβάλ που υλοποιείται στο
συγκεκριμένο παραδοτέο.
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν :Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Υλοποίησης και Παράδοσης του Έργου: Κέρκυρα
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 3.912,20 €
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου: 15 Οκτωβρίου 2020.
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Τα ποσά είναι τελικά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων με δυνατότητα
παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του έργου.
Περιγραφή προσόντων:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ
Καλή Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επαγγελματική εμπειρία στην
συμμετοχή/διαχείριση εθνικών
συγχρηματοδοτούμενων ή/και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
τουλάχιστον έξι μήνες

10 μονάδες ανά μήνα μέχρι και 12 μήνες

Αξιολόγηση των προτάσεων
Η τελική επιλογή των υποψήφιων που κατέθεσαν προς έγκριση προτάσεις εμπρόθεσμα θα γίνει
βάσει πίνακα μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα βιογραφικά στοιχεία και τα όποια
δικαιολογητικά καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι.
Σε συνέντευξη θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Βαθμολόγηση συνέντευξης:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι
γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η
διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας
των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας
Έργου.

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έως 15 μονάδες
(α) έως 10
μονάδες, (β) έως
5 μονάδες

Οι Έλληνες άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης 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
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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
http://rc.ionio.gr/news, όπου έχει αναρτηθεί και το κείμενο της προκήρυξης.

Ερευνών

Ι.Π.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραιτήσεως ή πρόωρης λύσεως της
σύμβασης με τον επιλεγέντα, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον πίνακα
κατάταξης που θα συνταχθεί.
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 το ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος1 στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο θα συνοδεύεται από
βιογραφικό σημείωμα καθώς και όποια αποδεικτικά στοιχεία πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα
(σε περίπτωση αντιγράφων, αυτά δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα, 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: CIAK (Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the
programme area through cinema)
Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 5623 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
[Ονοματεπώνυμο της/του υποψηφίας/ου]
[Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας]
στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα,
το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 15.00 (ημερομηνία παραλαβής από την
υπηρεσία).

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 συνυποψήφιων τους, μετά από υποβολή γραπτής αίτησής
τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).

1

Το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ».
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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
στη διεύθυνση: av-ciak@ionio.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

