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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 «Ανάπτυξη Ερευνητικών
Δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Βελτιστοποίηση των παρεχομένων
υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού του Ι.Π.» με κωδικό έργου 52009, μετά από
απόφαση της υπ’ αριθμ. 50ης/01.08.2022 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 244, του Ν.
4957/2022.
Περιγραφή έργου 1: Παροχή υποστήριξης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ:
α) Η υποστήριξη του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης. O/Η υποψήφιος/α που θα
επιλεγεί θα απασχοληθεί με διαχείριση χρηματοδοτήσεων, έλεγχο καταθέσεων
πελατών για την έκδοση φορολογικών στοιχείων, καταχώρηση και ταυτοποίηση
καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων), τήρηση ημερολογιακού αρχείου
των καταθέσεων, ταμειακών διευκολύνσεων και επιστροφών (παραστατικά και
έγγραφα), οικονομική παρακολούθηση των έργων που εξυπηρετούν τη λειτουργία του
Ε.Λ.Κ.Ε., διαχείριση γενικών εξόδων έργων, έκδοση τραπεζικών επιταγών, εμβασμάτων
και τραπεζικών εντολών για την πληρωμή δαπανών, διενέργεια τραπεζικών εργασιών
με εντολές του/ης Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της Επιτροπής
Ερευνών, διεκπεραίωση της πληρωμής (εξόφλησης) των δαπανών, μέσω τραπεζικών
επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των
δικαιούχων, και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η διενέργεια συμψηφισμών
και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των
δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών, η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση
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χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους και την εξόφλησή τους, καθώς και η τήρηση
Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
β) Η υποστήριξη της διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων
χρηματοδότησης έργων. Ενημέρωση ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ για προσκλήσεις που
αφορούν τον φορέα ή υπάγονται σε σχετικά αντικείμενα. Επικοινωνία με την εκάστοτε
διαχειριστική αρχή για ερωτήματα ως προς τους όρους της πρόσκλησης για την
προετοιμασία προτάσεων σχετικών με τον φορέα. Επικοινωνία με Επιστημονικούς
Υπευθύνους για ερωτήματα που αφορούν όρους της πρόσκλησης. Παραλαβή των
αιτημάτων των Επιστημονικών Υπευθύνων και των συνυποβαλλόμενων σε αυτών
δικαιολογητικών. Έλεγχος των δικαιολογητικών ως προς την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και προετοιμασία φακέλου προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο.
Προετοιμασία φακέλου και λοιπών δικαιολογητικών προς υποβολή στο εκάστοτε
πληροφοριακό σύστημα. Υποβολή της πρότασης του φορέα. Παρακολούθηση της
πορείας ελέγχου του υποβληθέντος φακέλου/πρότασης και ικανοποίηση αιτημάτων
σχετικά με τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται από την διαχειριστική
αρχή.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Διάρκεια υπό εκτέλεση Έργου: Από την ημερομηνία ανάρτησης της ανάθεσης στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για τέσσερις (4) μήνες
Κόστος : 8.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων)

Προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κλάδου Διοικητικού και /ή
Οικονομικού (σύμφωνα με ΠΔ 50/2001)
(αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση
απόκτησης του από ίδρυμα του εξωτερικού)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υποστήριξη
συγχρηματοδοτούμενων ή/και
αυτοχρηματοδοτούμενων Έργων/Προγραμμάτων
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
Τουλάχιστον καλή αποδεδειγμένη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας

ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
έως 60 μονάδες ( 1 μονάδα ανά μήνα
και έως 60 μήνες)
20 μονάδες
20 μονάδες
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μονάδες

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν:
(α) οι γνώσεις, δεξιότητες, οργανωτικές και
επικοινωνιακές ικανότητες
(β) η διαθεσιμότητα, η ικανότητα συνεργασίας και
αυτενέργειας των υποψηφίων

(α) κριτήριο έως 10 μονάδες
(β) κριτήριο έως 10 μονάδες

Η αμοιβή θα καταβάλλεται σύμφωνα με τη ροή της χρηματοδότησης του
προγράμματος και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο
συγκεκριμένο έργο.
Προϋποθέσεις Υποβολής Πρότασης
•
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους
σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής πρότασης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση και γενικότερα, να συντρέχουν στο πρόσωπό τους
σωρευτικά όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.
•
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για
όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.
•
Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή
υποδικία.
•
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι
κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Αξιολόγηση προτάσεων:
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη η πρόταση που
υποβάλλεται εμπρόθεσμα, είναι παραδεκτή και πληροί στο σύνολό της και με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τους ουσιαστικούς όρους (προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα
απαραίτητα προσόντα) της παρούσας Πρόσκλησης.
Πρόταση η οποία δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις υποβολής και όλα τα
απαιτούμενα προσόντα της παρούσας Πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και
απορρίπτεται αυτόματα.
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
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υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από
την συνέχεια της διαδικασίας. Η διαδικασία συνέντευξης μπορεί να γίνει και με
ηλεκτρονικά μέσα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά προτεραιότητα α) ο υποψήφιος με τη
μεγαλύτερη συναφή με το αντικείμενο εμπειρία, β) ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο
βαθμό πτυχίου βασικού τίτλου σπουδών,
Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί
δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην
παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με την οποία
μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
αναλυτικά κατωτέρω.
Επαγγελματική εμπειρία: Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του
αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: Βεβαίωση
του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για
τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή Βεβαίωση του
οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον
δημόσιο τομέα). Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η
εξειδικευμένη εμπειρία που τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης,
απαιτείται η προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Εμπειρία σε ερευνητικά έργα/προγράμματα: Σε περίπτωση που απαιτείται εμπειρία
του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται
με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του
έργου, στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχε, το αντικείμενο
της έρευνας και ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου ή β) Βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ή του
Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος και η διάρκεια
του ερευνητικού έργου ή προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου κι η
συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με Φορέα (σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου ή έργου).
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.
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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.

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») στη ΜΟΔΥ του 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.
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Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται
η ένδειξη:
Για το έργο: «Ανάπτυξη Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών του Ειδικού
Λογαριασμού του Ι.Π.» (Κωδ. Έργου 52009)
Αντικείμενο Ενδιαφέροντος:
Ονοματεπώνυμο της/του υποψηφίας/ου:
Διεύθυνση και Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, το
αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:30 (ημερομηνία
παραλαβής από την υπηρεσία).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία της
Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Ιονίου Πανεπιστημίου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω
ημερομηνία 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 πρότασης που θα αποσταλεί.
Αντικατάσταση της αίτησης υποψηφιότητας διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ευφροσύνη Αυγερινού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: eavgerinou@ionio.gr

Ενστάσεις:
Κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, κάθε υποψήφιος/α μπορεί να ασκήσει
ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας εντός
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της
ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του ΙΠ και αναφέρεται
ρητώς στην απόφαση των αποτελεσμάτων. Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που
αφορούν στη συνέντευξη ή την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και
εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η άσκηση της ένστασης απαιτεί την καταβολή
παραβόλου, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (παρ. 2, άρθρο 245, Ν. 4957/2022). Η
Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και εισηγείται
αιτιολογημένα προς την Επιτροπή Ερευνών την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Με
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κυρώνονται οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων και
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κοινοποιείται η απόφαση επί κάθε ένστασης προς τον υποψήφιο (παρ. 3, άρθρο 245,
Ν. 4957/2022).
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). Το δικαίωμα αυτό ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό
τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν
συντρέχει στο πρόσωπο του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων
του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Ο ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη
σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή
μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως ή
προσδοκίας των ενδιαφερομένων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ
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