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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο
«BIOCONSION-Καταγραφή, Χαρακτηρισμός, Αξιολόγηση και Διατήρηση Φυσικών Γενετικών
Πόρων της ΠΙΝ στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα: Αυτοφυή Είδη με
Φαρμακευτική Αξία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030591, που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 147η
/16.07.2020 συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση
για τη σύναψη συμβάσεων για το ακόλουθα αντικείμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64,
του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΞΟΚ46Ψ8ΝΨ-1ΨΔ
Περιγραφή έργου (Θέση 1): Μεταδιδακτορικός ερευνητής/τρια με πτυχίο Γεωπόνου, με PhD στην Ανάπτυξη
Πόρων. Θα εργαστεί με σύμβαση έργου στις ενότητες εργασίας (Ε): Ε1 που αφορά την καταγραφή
φυτογενετικών πόρων με φαρμακευτική αξία σε Κεφαλονιά και Ιθάκη και δημιουργία συλλογής
πολλαπλασιαστικού υλικού (Ε1.1-Ε1.4), Ε2 που αφορά στη συμπλήρωση υπάρχουσας εργαστηριακής και
θερμοκηπιακής υποδομής (Ε2.1), E3 που αφορά μορφολογική ταυτοποίηση δειγμάτων (Ε3.1), Ε5 που αφορά
τη διατήρηση επιλεγμένου φυτικού υλικού μέσω πολλαπλασιασμού in vitro (Ε5.1, Ε5.2), Ε6 που αφορά τη
διατήρηση επιλεγμένου φυτικού υλικού μέσω περαιτέρω ανάπτυξης στο θερμοκήπιο (Ε6.1, Ε6.2) και Ε7 που
αφορά την αποτίμηση και διάχυση της πράξης (Ε7.1-Ε7.3).
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
Τόπος Υλοποίησης/Παράδοσης Έργου: Κεφαλονιά
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: έως 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και εντός των χρονικών ορίων των
σχετικών πακέτων εργασίας.
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 35.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων
κρατήσεων)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι
κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.
− Πτυχίο Γεωπόνου με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ.
− Διδακτορικός τίτλος σπουδών ή ισότιμος εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Ανάπτυξη Πόρων
ή συναφές αντικείμενο από τη λήψη του οποίου να έχουν παρέλθει περισσότερα από 5 χρόνια.
− Ερευνητική προϋπηρεσία μετά τη λήψη του διδακτορικού > 5 ετών.
− Άριστη γνώση της Αγγλικής
− Γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων ως προς τα
ακόλουθα κριτήρια:
Α/Α
1.
2.
3.

4.

Κριτήριο αξιολόγησης
Δημοσιευμένο έργο συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της
Πράξης
Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το ευρύτερο
γνωστικό αντικείμενο της Πράξης
Λοιπή προϋπηρεσία (συναφή επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά
ιδρύματα ή ΑΕΙ)
Πρόσθετα προσόντα τα οποία θα εξασφαλίσουν την άρτια εκτέλεση του
προς ανάθεση έργου:
(α) καλή γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας – πέραν της αγγλικής (επίπεδο
≥Β2 ή αντίστοιχο)
(β) συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων στο γεωργικό τομέα

Μονάδες βαθμολογίας
0- 40 μονάδες
(10 μονάδες/δημοσίευση)
0-30 μονάδες
(10 μονάδες/έτος)
0-20 μονάδες
(2 μονάδες/έτος)

(α) 0- 5 μονάδες
(β) 0- 5 μονάδες

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

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έως 20 μονάδες
(α) έως 8 μονάδες
(β) έως 12 μονάδες

ΑΔΑ: ΨΞΟΚ46Ψ8ΝΨ-1ΨΔ
Περιγραφή έργου (Θέση 2): Έμπειρος ερευνητής/τρια με πτυχίο Γεωπόνου, και διδακτορικό στην
Φυτοπαθολογία/Φυτοπροστασία. Θα εργαστεί με σύμβαση έργου στις ενότητες εργασίας (Ε): Ε1 που αφορά
την καταγραφή φυτογενετικών πόρων με φαρμακευτική αξία σε Κεφαλονιά και Ιθάκη και δημιουργία
συλλογής πολλαπλασιαστικού υλικού (Ε1.1, Ε1.4), και Ε2 που αφορά στη συμπλήρωση υπάρχουσας
εργαστηριακής και θερμοκηπιακής υποδομής (Ε2.1, E2.3).
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
Τόπος Υλοποίησης/Παράδοσης Έργου: Κεφαλονιά
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: έως έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και εντός των χρονικών ορίων των
σχετικών πακέτων εργασίας.
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 4.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι
κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.
− Πτυχίο Γεωπόνου Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
− Διδακτορικός τίτλος σπουδών ή ισότιμος εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην
Φυτοπαθολογία/Φυτοπροστασία ή συναφές αντικείμενο από τη λήψη του οποίου να έχουν παρέλθει
περισσότερα από 5 χρόνια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων ως προς τα
ακόλουθα κριτήρια:
Α/
Α

Κριτήριο αξιολόγησης

1.

Δημοσιευμένο έργο συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο
της Πράξης

2.

Προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το ευρύτερο
γνωστικό αντικείμενο της Πράξης

3.

4.

Μονάδες βαθμολογίας
0- 20 μονάδες
(10 μονάδες/δημοσίευση)

Λοιπή προϋπηρεσία (συναφή επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά
ιδρύματα ή ΑΕΙ ή άλλους κρατικούς φορείς, κ.α.)
Πρόσθετα προσόντα τα οποία θα εξασφαλίσουν την άρτια εκτέλεση
του προς ανάθεση έργου
(α) ξένη γλώσσα
(β) χρήση Η/Υ

0-30 μονάδες
(10 μονάδες/έτος)
0-40 μονάδες
(8 μονάδες/έτος)
0-10 μονάδες
(α) έως 5 μονάδες
(β) έως 5 μονάδες

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

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έως 20 μονάδες
(α) έως 8 μονάδες
(β) έως 12 μονάδες

ΑΔΑ: ΨΞΟΚ46Ψ8ΝΨ-1ΨΔ
Περιγραφή έργου (Θέση 3): Μέλος τεχνικού προσωπικού με πτυχίο Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου. Θα
εργαστεί με σύμβαση έργου στην ενότητα εργασίας (Ε): Ε2 που αφορά στη συμπλήρωση υπάρχουσας
εργαστηριακής και θερμοκηπιακής υποδομής (Ε2.1, E2.2).
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
Τόπος Υλοποίησης/Παράδοσης Έργου: Κεφαλονιά
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: έως έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και εντός χρονικών ορίων των
σχετικών πακέτων εργασίας.
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι
κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.
− Πτυχίο Γεωπόνου ή συναφούς αντικειμένου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πτυχίο ή ισότιμο πτυχίο
εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων ως προς τα
ακόλουθα κριτήρια:
Α/
Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Μονάδες βαθμολογίας

1.

Εμπειρία σε προγράμματα συναφή με το αντικείμενο του έργου (π.χ.
εργασιακή εμπειρία σε θερμοκήπιο

2.

Πρόσθετα στοιχεία συναφή με το ευρύτερο αντικείμενο του έργου
τα οποία θα εξασφαλίσουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση
έργου (εμπειρία στην παρατήρηση και φροντίδα της θρέψης φυτών
κλπ.)

0- 50 μονάδες
(10 μονάδες/εξάμηνο)

0-50 μονάδες
(10 μονάδες/εξάμηνο)

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

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έως 20 μονάδες
(α) έως 8 μονάδες
(β) έως 12 μονάδες

ΑΔΑ: ΨΞΟΚ46Ψ8ΝΨ-1ΨΔ
•

Περιγραφή έργου (Θέση 4): Μέλος διοικητικού προσωπικού με πτυχίο ΑΕΙ. Θα εργαστεί με σύμβαση έργου
στις ενότητες εργασίας (Ε): Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 και Ε7 σε ότι αφορά την διοικητική/γραμματειακή
υποστήριξη της Πράξης (συγκέντρωση, οργάνωση, έλεγχο εγγράφων, αλληλογραφία και παρακολούθηση
αιτημάτων, τήρηση φακέλου του έργου).
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
Τόπος Υλοποίησης/Παράδοσης Έργου: Κεφαλονιά
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: έως 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και εντός των χρονικών ορίων των
σχετικών ΠΕ.
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων
κρατήσεων)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι
κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.
− Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
− Αποδεδειγμένη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη διοικητική υποστήριξη ή/και συντονισμό
ερευνητικών ή αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
− Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο ≥ Β2 ή αντίστοιχο).
− Γνώση χρήσης Η/Υ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων ως προς τα
ακόλουθα κριτήρια:
Α/
Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Μονάδες βαθμολογίας

1.

Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση πράξεων
χρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

2.

Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή/και άλλων τίτλων του εσωτερικού
ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

0 - 70 μονάδες
10 μονάδες/εξάμηνο

30 μονάδες

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

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έως 20 μονάδες
(α) έως 8 μονάδες
(β) έως 12 μονάδες

ΑΔΑ: ΨΞΟΚ46Ψ8ΝΨ-1ΨΔ
Οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανάθεσης έργου ενδεχομένως να απαιτήσουν μία ή περισσότερες
μετακινήσεις του φυσικού προσώπου για τις ανάγκες του έργου.
Το χρονικό διάστημα απασχόλησης μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού
Δελτίου της πράξης. Η αμοιβή θα καταβάλλεται σύμφωνα με τη ροή της χρηματοδότησης του προγράμματος
και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο συγκεκριμένο έργο.
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 την συνέχεια της διαδικασίας.
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.
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 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). Θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός
του αντικειμένου ενδιαφέροντος. Για ακαδημαϊκούς τίτλους από την αλλοδαπή απαιτείται αναγνώριση από
το ΔΟΑΤΑΠ.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και
ώρα 14:00 (ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Επ. Καθηγήτρια Ειρ.
Κατσαλήρου, τηλ. 6982799360, e-mail: ekatsal@ionio.gr.
Ενστάσεις:
Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή
Ερευνών Ι.Π. εντός 5 ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ερευνών Ι.Π., http://rc.ionio.gr/news, και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος
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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