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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 25 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7587/2022)

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός ρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
πόκτηση καδημα κής Διδακτικής Εμπειρίας σε έους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2 22 2 2 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος νάπτυξη ν ρ πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μά ηση ( / ΟΠΣ ΕΣΠ 6 44, κωδ. ΕΔΒΜ191), η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ και από Ε νικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση του
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευν ν και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση
η
52 /14.09.2022 , προσκαλεί έους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλ ματος να εκδηλ σουν
ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημα κό έτος 2 22-2023, σε ένα από τα
επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχουν εγκρι εί
από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικ ν Πεδίων
του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλ ματος καλούνται να
υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία των Τμημάτων
του Ιονίου Πανεπιστημίου, κα ς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για
το ακαδημα κό έτος 2 22-2 2 . Η κά ε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικ ς
σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μα ήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της
επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα που κατα έτει την πρόταση.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοχοι διδακτορικού διπλ ματος α αξιολογη ούν σύμφωνα με τα κριτήρια
του Πίνακα 1. Σημει νεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και
4 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

1

ΑΔΑ: Ψ3Τ246Ψ8ΝΨ-Φ3Ω
ΠΡΑΞΗ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
2022-2023 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ
(σε περίπτωση κατοχής του τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού
μόνο)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα
ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο : Βιογρα ικό σημείωμα υποψη ίου/ ίας, το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού
ερευνητικού έργου

1 - 20

β επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοιν σεις σε συνέδρια
μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοιν σεις που είναι
συναφείς με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για κά ε
μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους
ή τόμο με κριτές και 0,25 μονάδες για κά ε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοιν σεις

0 - 25

γ αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα σε συναφές πεδίο (2,5
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι έτη η οποία πιστοποιείται με
τεκμήρια απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα βεβαίωση
απασχόλησης ή άλλο σχετικό αποδεικτικό . Η διδακτική εμπειρία
δεν προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα. [Σημείωση:
φορά απασχόληση μετά την κτήση του διδακτορικού διπλ ματος
σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0 - 15

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων
του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 0,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α συνάφεια με την περιγραφή του κά ε μα ήματος

0 - 20

β αξιοποίηση καινοτόμων με οδολογι ν/ εωρι ν &
βιβλιογραφίας

0 – 10

γ δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

0 - 10

Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης

100

H συνολική βα μολογία της υποψηφιότητας ενός δυνητικού ωφελούμενου α προσαυξάνεται κατά
20%, εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα πόκτησης καδημα κής Διδακτικής Εμπειρίας,
στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ2 , ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, κα ς και της ΕΔΒΜ96
του ΕΠ
ΔΕΔΒΜ 2 14-2020.
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Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης α γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά
Επιστημονικό Πεδίο. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζεται με πρόταση της Γενικής
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος από την Επιτροπή Ερευν ν και διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Σε περίπτωση ισοβα μίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη
βα μολογία στο κριτήριο 4 και εν συνεχεία στο κριτήριο 5. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που
εξακολου ούν να ισοβα μούν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβα μίας, κα ορίζεται με
δημόσια κλήρωση.
Μετά την αξιολόγηση, α καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο,
στον οποίο δεν α περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισ έντες υποψήφιοι. Οι πίνακες με τις μονάδες
βα μολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αρι μό πρωτοκόλλου
υποβολής της αίτησής τους, α αναρτ νται στον ιστότοπο ΔΙ ΥΓΕΙ κα ς και στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ερευν ν και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Υποψήφιος που επι υμεί να υποβάλει ένσταση κατά του Προσωρινού Πίνακα ποτελεσμάτων,
δικαιούται να προσφύγει εν πιον της Επιτροπής Ερευν ν και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Ι.Π εντός πέντε
5 ημερ ν από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ερευν ν Ι.Π., http://rc.ionio.gr/news , σύμφωνα με τη διάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ ρου
245 του .4957/2022. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των συνυποψήφιων
τους, μετά από υποβολή γραπτής αίτησής τους προς τον ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου και υπό τις
προϋπο έσεις του άρ ρ. 5 του . 269 /1999 ΦΕΚ ΄45/9. .1999 αποκλειστικ ς και κα ’ όλη τη
διάρκεια της προ εσμίας άσκησης της ως άνω ένστασης. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία
περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋπο έσεις
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπ ν ισχυουσ ν διατάξεων.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων η οποία έχει οριστεί με απόφαση της Επιτροπής
η
Ερευν ν και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Ι.Π. στην 192 /17.12.2 21 Συνεδρίασή της. Μετά την έκδοση
απόφασης επί των ενστάσεων, η Επιτροπή Ερευν ν και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π εγκρίνει τον
οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος και δημοσιεύεται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του
Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.
Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βα μολογία, α είναι εκείνος/η που α κλη εί να αναλάβει το
έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων επιλαχόντων
υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται η προσκόμιση
σχετικής άδειας άσκησης της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, ύστερα από
σύμφωνη γν μη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης. Σε
περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων ρευνας α προβεί στην κλήση του επόμενου, στην σειρά κατάταξης
υποψηφίου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κά ε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή
το οποίο:
1.
2.

είναι κάτοχος διδακτορικού διπλ ματος και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης μετά την 1/01/2012.
δεν κατέχει:
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-

-

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, έση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΕΙ, Σ.Ε.Π του
Ε. .Π, συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 4 7/8 .
έση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
έση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρ ρου 29 του ν. 4 9/2 11, όπως έχει τροποποιη εί και ισχύει, του οικείου Τμήματος
πέραν της σύμβασης που α συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
έση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημα κού έτους κά ε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μα ήματα σε ένα
1 Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα 1 Τμήμα. Επιπλέον, οφείλει να διδάξει όλα τα μα ήματα
που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να ενημερ νονται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από
την σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευν ν και Διαχείρισης του Ιονίου Πανεπιστημίου, κα ς και
από τη ΔΙ ΥΓΕΙ . Για τους επιλεγέντες υποψηφίους, η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση
συμπλήρωσης απογραφικ ν δελτίων εισόδου/εξόδου και την παραχ ρηση του δικαι ματος
χρήσης των προσωπικ ν δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά όμο
αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικ ν αποφάσεων σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙ ΥΓΕΙ . Ειδικότερα, το ονοματεπ νυμο και τα στοιχεία
επικοινωνίας των επιλεχ έντων για διδασκαλία α αποσταλούν στο Ε νικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος , προκειμένου να συμμετέχουν στη
διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της καδημα κής διδακτικής εμπειρίας.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΌΡΟΙ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΉΣ
1.

Οι υποψήφιοι/ες που α επιλεγούν α απασχολη ούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει
των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το
έκτο εδάφιο της παρ. 6 του Άρ ρου 29 του . 4 9/2 11, όπως έχει τροποποιη εί και ισχύει
ΦΕΚ / /27-02- 2016).

2.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Σύμβασης συνάδουν με την έναρξη των ακαδημα κ ν
εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημα κό
η
ημερολόγιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο εγκρί ηκε στην 18 /14.04.2022 Συνεδρίαση
της Συγκλήτου του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής
περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημα κό έτος 2 22-2023.

3.

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανά εσης τρι ν μα ημάτων ανέρχεται
σε 12.51 , € ανά ακαδημα κό έτος συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικ ν εισφορ ν
εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠ . Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης
κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, από εκείνο στον οποίο
βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να καλυφ ούν οι
δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά
4 , € στην περίπτωση που διδάσκει μά ημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 8 , € στην
περίπτωση που διδάσκει μα ήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημα κού έτους. Η παραπάνω
προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομει σεις που προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο.

4.

Σε περίπτωση ανά εσης λιγότερων των τρι ν
μα ημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου
αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/ της αμοιβής σε περίπτωση ανά εσης
δύο 2 μα ημάτων και το 1/ της αμοιβής σε περίπτωση ανά εσης ενός 1 μα ήματος.

5.

Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μα ήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικ ν
βεβαι σεων ανά μά ημα του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η υλοποίηση της διδασκαλίας
επιπροσ έτως περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές που
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συμμετέχουν στη διδασκαλία των μα ημάτων, σε ορισμένες τουλάχιστον 2
εβδομάδας, οι οποίες ανακοιν νονται στους φοιτητές με κά ε πρόσφορο μέσο.

ρες της

6.

Σε περιπτ σεις εργαστηριακής διδασκαλίας, ενδέχεται αυτή να περιλαμβάνει
εργαστηριακού έργου σε περισσότερες των μία ομάδων φοιτητ ν.

ρες

7.

Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βα μολόγηση των φοιτητ ν κατά την εξεταστική περίοδο
του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρε σεις και ευ ύνες του ωφελούμενου
ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο
υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτω ι:
●

ίτηση Υποψηφιότητας

●

Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κά ε μά ημα του αιτούμενου Επιστημονικού
Πεδίου

●

Βιογραφικό σημείωμα. Η υποβολή του Βιογραφικού Σημει ματος συνοδεύεται από το σύνολο
των εγγράφων τα οποία τεκμηρι νουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό με έμφαση στα
αξιολογούμενα στοιχεία: Διδακτορική διατριβή, επιστημονικές δημοσιεύσεις, τεκμήρια
απασχόλησης μεταδιδακτορικής έρευνας

●

Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδ ν. Σε περίπτωση όπου ο τίτλος έχει χορηγη εί
από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση της αναγν ρισης από τον
Δ.Ο. .Τ. .Π.

●

Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή α
πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύ υνη Δήλωση του .1599/1986, στην οποία α αναφέρεται
ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα πόκτησης καδημα κής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο
των προσκλήσεων ΕΔΒΜ2 , ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, κα ς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ
ΔΕΔΒΜ
2014-2020.
Για τις περιπτ σεις των ανωτέρω υποψηφίων α υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης
συμμετοχής του ΦΜ του υποψηφίου με βάση τα πογραφικά Δελτία των Πράξεων των
προσκλήσεων ΕΔΒΜ2 , ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, κα ς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ
ΔΕΔΒΜ 2 142 2 , σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ .

●

Υπεύ υνη Δήλωση του .1599/1986 στην οποία δηλ νεται ότι ο/η υποψήφιος/α
i. έλαβε γν ση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
ii. τα στοιχεία του βιογραφικού σημει ματος είναι αλη ή ,
iii. δεν κατέχει:
- στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, έση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΕΙ, Σ.Ε.Π
του Ε. .Π, συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 4 7/8 .
έση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
έση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρ ρου 29 του ν. 4 9/2 11, όπως έχει τροποποιη εί και ισχύει, του οικείου Τμήματος
πέραν της σύμβασης που α συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
έση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας
ή της αλλοδαπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπα κής νωσης απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνομά ειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλ σσας, από το οποίο α
αποδεικνύεται η πλήρης γν ση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλ σσας.
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Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατε ούν από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικ ς
ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://rc.ionio.gr/edbm/. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής
θα είναι διαθέσιμο από την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 1 :00, με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής υποψη ιοτήτων την Δευτέρα 26Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Tο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικ ν
Δεδομένων ΕΕ 2 16/679 του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΓΚΠΔ δεσμεύεται να
προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. Η επεξεργασία αυτ ν γίνεται για τους
σκοπούς και τις ανάγκες της πράξης
πόκτηση καδημα κής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2 22-2 2 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο . Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, εμιτή και διενεργείται με διαφανή
τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων, το οποίο ενημερ νεται, όπου απαιτείται,
εγκαίρως για όλα τα σχετικά δικαι ματά του βάσει του ΓΚΠΔ.
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος επεξεργάζονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τις ανάγκες του
έργου με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στην πρόσκληση και αποστέλλονται στον φορέα
χρηματοδότησης. Η επεξεργασία των προσωπικ ν δεδομένων περιορίζεται στον απολύτως
αναγκαίο βα μό και αποτρέπεται κά ε περαιτέρω ή ανακριβής επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο
με τους προκα ορισμένους σκοπούς. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η περαιτέρω
επεξεργασία των προσωπικ ν δεδομένων των υποψηφίων για άλλους σκοπούς, αυτή
πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και της συνακόλου ης συγκατά εσής αυτ ν. Τα
προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διατηρούνται μόνο για το αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του
συγκεκριμένου σκοπού χρονικό διάστημα, εν η επεξεργασία αυτ ν γίνεται κατά τρόπο που
εγγυάται την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση, απ λεια ή καταστροφή.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημει νεται ότι η παρούσα πρόσκληση α δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευν ν και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καμία
απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β δημοσιεύεται υπό την
προϋπό εση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, εν η Επιτροπή Ερευν ν και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη
πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτη εί στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευν ν του Ιονίου
Πανεπιστημίου http://rc.ionio.gr/news και στους ιστοτόπους των Τμημάτων του Ιδρύματος. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Φωτεινή
Θεοφυλάκτου (τηλ. 2661 87686) ή την εκάστοτε γραμματεία των ακαδημα κ ν Τμημάτων του
Ιδρύματος ως εξής:
●

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο ίμων: Τέρμα Λεωφ. Βεργωτή, 281
ργοστόλι, Κεφαλονιά, υπ’ όψιν κας Ε. Βουτσινά, τηλ.: 2671 -27101, e-mail: grambg@ionio.gr
H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρύτανης Έρευνας, Δια Βίου
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
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Παράρτημα: Πίνακας Επιστημονικών Πεδίων
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο ίμων
(έδρα: Αργοστόλι)
Επιστημονικό πεδίο 25 «Βιολειτουργικά και Ειδικά Θέματα Επιστήμης Τρο ίμων & Διατρο ής»: Το γνωστικό αντικείμενο Βιολειτουργικά και Ειδικά Θέματα Επιστήμης Τροφίμων &
Διατροφής αφορά στη διδασκαλία καινοτόμων και ανερχόμενων εμάτων που αφορούν την Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, τη Διατροφή του ν ρ που και τα Βιολειτουργικά
Τρόφιμα. Περιλαμβάνει τη διδασκαλία καινοτόμων με οδολογι ν που αφορούν την Επιστήμη των Τροφίμων, όπως η χρήση βιοτεχνολογικά παραγόμενων συντηρητικ ν και βιοενεργ ν
συστατικ ν, όπως επίσης και π ς διαμορφ νεται η σύγχρονη διατροφή στα πλαίσια της βι σιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα αναφέρεται και στη παραγωγή
ή/και την ανάκτηση λειτουργικ ν συστατικ ν από παραπρο όντα το αγροτο-διατροφικού τομέα προς ανάπτυξη νέων τροφίμων με ευεργετικές ιδιότητες.
Περιγρα ή μαθήματος:Στα πλαίσια του μα ήματος, παρουσιάζονται στους φοιτητές καινοτόμα έματα και
οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη των Τροφίμων.
Στόχος του μα ήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητ ν με τις τρέχουσες τάσεις αλλά και οι διάφορες

1

«Ειδικά Θέματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τρο ίμων» επιλογής
μά ημα του Ζ’ εξαμήνου - 5 ECTS)
Ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα:

ρες Θεωρία

συνιστ σες που τις κα ορίζουν και τις επηρεάζουν π.χ. διατροφικές τάσεις, έρευνα, βιομηχανία τροφίμων ,
εν ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις Ευρωπα κές στρατηγικές που αφορούν στα τρόφιμα. Ενδεικτικά τα "Ειδικά
Θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων" ασχολούνται με επίκαιρα έματα όπως: από το χωράφι στο
πιάτο, αειφορική χρήση φυσικ ν πόρων, χημεία και λειτουργικότητα συστατικ ν των τροφίμων, σύγχρονες
μέ οδοι ανάκτησης συστατικ ν, ο ρόλος του επιστήμονα τροφίμων στην ανάπτυξη τροφίμων, υποκατάστατα
πρωτε ν ν, λιπαρ ν υλ ν κλπ, λειτουργικά και καινοτόμα τρόφιμα, επιπτ σεις επεξεργασίας στην ποιότητα
τροφίμων, βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία στα τρόφιμα κ.α.

«Διατρο ή» υποχρεωτικό μά ημα του Β’ εξαμήνου - 6 ECTS).

Περιγρα ή μαθήματος: Η ύλη του μα ήματος στοχεύει στη διδασκαλία όλων των απαραίτητων
πληροφορι ν αναφορικά με τη διατροφή, τα συστατικά των τροφ ν, τη ρεπτική αξία και την σημασία της

2

διατροφής για τον άν ρωπο. Μέσω του μα ήματος ο φοιτητής α είναι σε έση να κατανοήσει το ρόλο των
Ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα:

ρες Θεωρία.

ρεπτικ ν συστατικ ν στη φυσιολογική λειτουργία του αν ρ πινου οργανισμού, τις διατροφικές ανάγκες και

7

ΑΔΑ: Ψ3Τ246Ψ8ΝΨ-Φ3Ω
ΠΡΑΞΗ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»

απαιτήσεις στις διάφορες ηλικιακές και πλη υσμιακές ομάδες, τις επιπτ σεις την υπερβολικής πρόσληψης ή
έλλειψης συστατικ ν, αλλά και τις πα ολογικές καταστάσεις του οργανισμού που μπορούν να δημιουργη ούν
και σχετίζονται με τη διατροφή.
Περιγρα ή μαθήματος: Η ύλη του μα ήματος στοχεύει στην κατανόηση των γν σεων των σπουδαστ ν σε
έματα βιοδραστικ ν ουσι ν, λειτουργικ ν τροφίμων, πρόσ ετων τροφίμων και ποτ ν. Το μά ημα αποσκοπεί
«Βιολειτουργικά Τρό ιμα» επιλογής μά ημα του Στ’ εξαμήνου

στην εξοικείωση των σπουδαστ ν αναφορικά με την απομόνωση/ανάκτηση και ανάλυση των βιολειτουργικ ν
ουσι ν ή μικροοργανισμ ν και ενζύμων, κα

- 6 ECTS).

ς και το σχεδιασμό καινοτόμων ή/και παραδοσιακ ν προ όντων

χρησιμοποι ντας πρ τες ύλες από συμβατικές ή/και μη συμβατικές πηγές ανανε σιμες πρ τες ύλες κα

3

επίσης και με το νομο ετικό πλαίσιο για τα λειτουργικά τρόφιμα κα

ς

ς και τα πρόσ ετα τροφίμων αλλά και τα

πι ανά οφέλη στην υγεία. Στόχος του μα ήματος είναι η παρουσίαση μιας ολιστικής προσέγγισης αναφορικά
Ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα:

ρες Θεωρία.

με την παραγωγή, ανάλυση και εφαρμογή βιολειτουργικ ν συστατικ ν στα τρόφιμα και η περαιτέρω
συσχέτιση και επίδραση με την επιστήμη τροφίμων, τη νομο εσία, τη βιομηχανία τροφίμων αλλά και τους
καταναλωτές.
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