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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριαμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Έργου
με τίτλο «Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και της ικανότητας μετασχηματισμού των
Πανεπιστημίων σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα - Φάση 1» που χρηματοδοτείται από το A.B.
Institute of Entrepreneurship Development LTD, Cyprus, με κωδικό έργου 80597 και Επιστημονική
Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αδαμαντία Πατέλη, προσκαλεί, μετά από Απόφαση της. 56ης/14.10.2022
Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ι.Π., τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για
τα ακόλουθα αντικείμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244, του Ν. 4957/2022.
Περιγραφή έργου (1): Υπεύθυνος/η για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του
έργου, προώθησης εκπαιδευτικών δράσεων και διασύνδεσης με το οικοσύστημα της
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (ΠΕ2, ΠΕ5, ΠΕ6)
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31.12.2022
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 5721,00 € (πέντε χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ένα ευρώ)
ΠΕ2 2163 euros
ΠΕ5 1779 euros
ΠΕ6 1779 euros
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο ανώτατης σχολής κοινωνικών και
ανθρωπιστικών επιστημών (αναγνωρισμένο από

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΑΙ / ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα)
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τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από
ίδρυμα στο εξωτερικό)
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της
Πληροφορικής και της καινοτομίας αναγνωρισμένος
από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από
ίδρυμα της αλλοδαπής).
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας επιπλέον της
αγγλικής
Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε
διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
ή σε επικουρία διδακτικού έργου μελών ΔΕΠ,
τουλάχιστον ενός έτους και μέγιστο 2 ετών

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.

ΝΑΙ / ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για επίπεδο Β2: 10 μονάδες
Για επίπεδο C1: 15 μονάδες
Για επίπεδο C2: 20 μονάδες
Για επίπεδο Β2: 5 μονάδες
Για επίπεδο C1: 10 μονάδες
Για επίπεδο C2: 15 μονάδες
Μήνες * 2 μονάδες (έως 48 μονάδες)

Έως 45 μονάδες
(α) έως 25 μονάδες
(β) έως 20 μονάδες

Περιγραφή έργου (2): Υπεύθυνος/η για την υποστήριξη δράσεων επιχειρηματικής δικτύωσης, τη
διαχείριση της πλατφόρμας διαμοιρασμού της γνώσης σε θέματα καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας και την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων σε οργανωσιακά /
επιχειρηματικά περιβάλλοντα (ΠΕ5)
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31.12.2022
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 5721,00 € (πέντε χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ένα ευρώ)
ΠΕ5: 5721 euros

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (αναγνωρισμένο
από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του
από ίδρυμα στο εξωτερικό).
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, με συνάφεια ή
σχετική
συνάφεια
προς
το
αντικείμενο
(αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση
απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό)

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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Διδακτορικός τίτλος σπουδών με συνάφεια ή
σχετική
συνάφεια
προς
το
αντικείμενο
(αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση
απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό)
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για επίπεδο Β2: 10 μονάδες
Για επίπεδο C1: 15 μονάδες
Για επίπεδο C2: 20 μονάδες

Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας επιπλέον της
αγγλικής

Για επίπεδο Β2: 5 μονάδες
Για επίπεδο C1: 10 μονάδες
Για επίπεδο C2: 15 μονάδες

Αποδεδειγμένη
προηγούμενη
εμπειρία
στη
διαχείριση έργων ή ερευνητικών προγραμμάτων,
τουλάχιστον ενός έτους και μέγιστο 2 ετών

Μήνες * 2 μονάδες (έως 48 μονάδες)

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.

Έως 45 μονάδες
(α) έως 25 μονάδες
(β) έως 20 μονάδες

Περιγραφή έργου (3): Υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την υλοποίηση
εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη
δράσεων καθοδήγησης (mentoring) των ωφελούμενων. (ΠΕ6)
Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)
Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31.12.2022
Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 5721,00 € (πέντε χιλιάδες εφτακόσια είκοσι ένα ευρώ)
ΠΕ6: 5721 euros

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
(αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση
απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό).
Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις
Οικονομικές
και/ή
Διοικητικές
Επιστήμες,
(αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση
απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό)
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του κριτηρίου
καθιστά την πρόταση απορριπτέα)
Μεταπτυχιακό 50 μονάδες /
Διδακτορικό 100 μονάδες (Η μη
πλήρωση του κριτηρίου καθιστά την
πρόταση απορριπτέα)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για επίπεδο Β2: 10 μονάδες
Για επίπεδο C1: 15 μονάδες
Για επίπεδο C2: 20 μονάδες
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Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας επιπλέον
της αγγλικής

Για επίπεδο Β2: 5 μονάδες
Για επίπεδο C1: 10 μονάδες
Για επίπεδο C2: 15 μονάδες

Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στη
διαχείριση έργων ή ερευνητικών προγραμμάτων,
τουλάχιστον ενός έτους και μέγιστο 2 ετών

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.

Μήνες * 2 μονάδες (έως 48 μονάδες)

Έως 45 μονάδες
(α) έως 25 μονάδες
(β) έως 20 μονάδες

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. Η διαδικασία συνέντευξης μπορεί να γίνει και με
ηλεκτρονικά μέσα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Ι.Π, για τα οποία συντάσσεται προσωρινός
πίνακας αποτελεσμάτων, αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π
προκειμένου να λαμβάνουν πλήρη γνώση αυτών όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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.
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
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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 γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001
(Α΄39), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, και μέχρι τη θέση σε ισχύ του προβλεπόμενου από το άρθρο 52
παρ. 4 περ. γ' του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) προεδρικού διατάγματος. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους
τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων τους,
συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα,
εξαιρουμένων των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και
ισπανική, οι 6 οποίοι, εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, γίνονται δεκτοί
χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.
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, (e-mail: 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 (το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του
Ιονίου Πανεπιστημίου, http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ») στην Γραμματεία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
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: «Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και της ικανότητας μετασχηματισμού των
Πανεπιστημίων σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα - Φάση 1» (Κωδ. Έργου 80597)
Αρ. πρωτ. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Θέση Ενδιαφέροντος:
Ονοματεπώνυμο της/του υποψηφίας/ου:
Διεύθυνση και Τηλέφωνο επικοινωνίας:
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Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
στην Γραμματεία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, το αργότερο
μέχρι και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 (ημερομηνία παραλαβής από την
υπηρεσία).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
Ιονίου Πανεπιστημίου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της αίτησης που θα αποσταλούν.
Αντικατάσταση της αίτησης υποψηφιότητας διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ελλιπών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τον επίκ. καθ. Ναούμ Μυλωνά (nmylonas@ionio.gr)
Ενστάσεις:
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) ενώπιον της
Επιτροπής Ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Η
προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ι.Π (https://rc.ionio.gr/).
Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν σε συνέντευξη ή εξέταση γνώσεων.
Μετά την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων, το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής
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. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών ΙΠ https://rc.ionio.gr/ καθώς και από τη
Διαύγεια (Φορέας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Οργ. Μονάδα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
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

Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρύτανης Έρευνας,
Δια Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
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