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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ του Ιονίου
Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (5049078)/ Υπ.3
«Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου B΄ κύκλος υλοποίησης» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Επ. Καθηγήτρια Αγνή Παπαδοπούλου)
με κωδικό MIS 5049078 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 80477, που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 20ης/03.11.2021 Συνεδρίασης των
μελών του, 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: Διοικητική Υποστήριξη του έργου. Υπηρεσίες διοικητικής
υποστήριξης και λειτουργικού συντονισμού της Μονάδας, σε σχέση με τη λειτουργία
της στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά. Αναλύεται στη
διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη, στη σύνταξη αναφορών και εκθέσεων, τον
χρονο-προγραμματισμό των δράσεων, τη συνολική καταγραφή και αποτύπωση των
αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων εφαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην
προμήθεια ειδικών εξοπλισμών, αναλώσιμων, στον συντονισμό και οργάνωση επί
μέρους ενεργειών που αφορούν τις ανάγκες δημοσιότητας της Μονάδας, στην
οργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων και στο συντονισμό -σε
λειτουργικό επίπεδο- των δράσεων της Μονάδας. Απασχόληση κατά τις πρωινές ώρες
λειτουργίας της Δομής. Πακέτα Εργασίας 3,4,5.
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Συμμετοχή στα ακόλουθα Παραδοτέα:
Π3.1: Πρακτικά συνεδριάσεων συντονιστικής επιτροπής Μονάδας
Π3.2: Πρωτόκολλο εισερχομένων / εξερχομένων εγγράφων
Π3.4: Συγκεντρωτικές μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων με αριθμητικά στοιχεία
Π3.5: Συγκεντρωτική ετήσια έκθεση αξιολόγησης των δράσεων
Π3.10: Σχεδιασμός και υλοποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας
Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Π4.2: Εύρεση, δημιουργία Μητρώου εθελοντών φοιτητών στο πλαίσιο του θεσμού
buddysystem για ΑμεΑ για αρχικό προσανατολισμό κατά την εισδοχή στο ίδρυμα και
εκπαίδευση των εθελοντών
Π5.2: Ενημέρωση και επικαιροποίηση του ιστοχώρου της Μονάδας
Π5.3: Δημιουργία και λειτουργία των λογαριασμών της Μονάδας σε Facebook και Twitter
Π5.4: Σχεδίαση και εκτύπωση τρίπτυχου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Έδρα του έργου θεωρείται η Κέρκυρα. Στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου απαιτούνται μετακινήσεις και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου
όπου και αντιστοιχούν Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου για σχετική υποστήριξη.
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της και έως 30 Ιουνίου 2023.
Συνολικό Κόστος Σύμβασης: Βάσει μικτού Α/Μ οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και
δεκατεσσάρων λεπτών (857,14 €) και έως δεκαέξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ
και εξήντα έξι λεπτά (16.285,66 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων
κρατήσεων).
Προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο
από τον ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ)
Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας επιπέδου C2 (proficiency, ή ισοδύναμων
πτυχίων)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα)
ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα)
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ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστοποιημένη καλή γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας επιπέδου Β2 (Γαλλικής, Γερμανικής,
Ιταλικής, Ισπανικής)

80 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

80 μονάδες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κατανόηση του αντικειμένου και οργάνωση διαχείριση του έργου και των ιδιαίτερων αναγκών
της
φοιτητικής κοινότητας του Ιονίου
Πανεπιστημίου
Διαχείριση και προσαρμοστικότητα σε ιδιαίτερες
καταστάσεις που συνδέονται με το έργο, όπως η
μετακίνηση/παραμονή στις περιοχές υλοποίησης
του, για την επίλυση προβλημάτων ή άλλων
αναγκών του
Εμπειρία/πρακτική σε προγράμματα κοινωνικού
χαρακτήρα
καθώς
και
στην
οργάνωση
επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων,
για την προβολή και προώθηση των στόχων τους
Κριτική σκέψη, σαφής προσδιορισμός στόχων και
στρατηγικής διαδικασίας επίτευξης αυτών ,
επικοινωνιακές
δεξιότητες
και
δεξιότητες
ομαδικότητας και συνεργασίας με άλλα πρόσωπα
ή φορείς.

40 μονάδες

0-10 μονάδες

0-10 μονάδες

0-10 μονάδες

0-10 μονάδες

Η συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης έργου απαιτεί μετακινήσεις του φυσικού
προσώπου στο πεδίο 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. Η διαδικασία
συνέντευξης μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα.
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιότητα δίδεται στον υποψήφιο α) με κατοχή
μεταπτυχιακού διπλώματος, β) με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη συνέντευξη και γ)
με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
Η πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001..» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
Όσον αφορά τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας,
συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική
γλώσσα.
Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6
του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α ́ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α ́
63/9.3.2005).
Οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
τους, με τον τρόπο που καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4624/2019 όπως ισχύει
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στα μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων, από τον ΕΛΚΕ του Ι.Π που εδρεύει επί της οδού Ι. Θεοτόκη
Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα, (email: rc@ionio.gr ) σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται
στην αίτηση υποψηφιότητας και με σκοπό την αξιολόγηση αυτής και τη συμμόρφωση
σε νομική υποχρέωση (ανάρτηση αποφάσεων και συμβάσεων στη διαύγεια κ.α.).
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.
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Υποβολή προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισημαίνεται ότι το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, http://rc.ionio.gr,
ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ») στον ΕΛΚΕ 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 ΔΟΑΤΑΠ.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται
η ένδειξη:
Για το έργο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο» (Κωδ. Έργου 80477)
Αρ. πρωτ. πρόσκλησης:
Θέση Ενδιαφέροντος:
Ονοματεπώνυμο της/του υποψηφίας/ου:
Διεύθυνση και Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72,
49132 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα
13:30 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία της
Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Ιονίου Πανεπιστημίου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Στην
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων της αίτησης που θα αποσταλούν. Αντικατάσταση της
αίτησης υποψηφιότητας διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο
κεντρικό email της Μονάδας studentsupport@ionio.gr .
Ενστάσεις:
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση κατά του Προσωρινού Πίνακα
Αποτελεσμάτων, δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Ι.Π εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
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ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π.,
http://rc.ionio.gr/news , και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 παρ.
3 περ. ε) του Ν.4485/2017. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων. Μετά την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων, η Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π εγκρίνει τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος και
δημοσιεύεται στη διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π. και όπου αλλού απαιτεί ο
φορέας χρηματοδότησης του έργου.
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) αποκλειστικώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της
προθεσμίας άσκησης της ως άνω ένστασης.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ

CHRISTINA
BENEKI
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Αν. Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρύτανης Έρευνας, Δια Βίου
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
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