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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087604-6 

Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 05 Ιουλίου 2019 
Μονάδα : Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και 

Διαχείρισης Προσωπικού 
Αρ.Πρωτ. : 8033 

Πληρ. : Κ. Δουκάκης    

Τηλ. : 26610-87674   
Fax : 26610-87641   
Ε-mail : ksd1979@ionio.gr   
  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2019-20», που χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ, ως 

Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜ) για το πρόγραμμα, μετά από απόφαση της υπ’ 

αριθμ. 118ης/27.06.2019 συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου για ένα εκ των ακόλουθων αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 64, Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96. 

Περιγραφή έργου #1: Διοικητική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus 

(διαχείριση διμερών συμβολαίων, διεθνείς σχέσεις με εταίρους, διεκπεραίωση 

διαδικασιών υποδοχής εισερχομένων φοιτητών και τεχνική διαχείριση του 

έργου) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Η συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης έργου ενδεχομένως να απαιτήσει μία ή 

περισσότερες μετακινήσεις του φυσικού προσώπου στο εσωτερικό ή/και το 

εξωτερικό για τις ανάγκες του έργου.  

 

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου1: 30/09/2020 

Συνολική προβλεπόμενη αμοιβή: 21.0000€ 

 

Υποχρεωτικά απαιτούμενα προσόντα - 

κριτήρια 
ΜΟΡΙΑ 

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής κατεύθυνσης διεθνών ή ευρωπαϊκών 

έως 10 (ίσος με τον 

βαθμό πτυχίου) 

                                                 
1 Το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η συνολική αμοιβή μπορούν να τροποποιηθούν σε περίπτωση 

τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της πράξης 

ΑΔΑ: ΨΗΒ546Ψ8ΝΨ-2ΞΗ
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σπουδών 

Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας 

τουλάχιστον επιπέδου C1 

επίπεδο C1: 5 μόρια, 

επίπεδο C2: 10 μόρια 

Αποδεδειγμένη γνώση γαλλικής γλώσσας 

τουλάχιστον επιπέδου C1 

επίπεδο C1: 5 μόρια, 

επίπεδο C2: 10 μόρια 

Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία 

τουλάχιστον ενός εξαμήνου στον τομέα των 

διεθνών σχέσεων 

5 μόρια / εξάμηνο 

εμπειρίας πέραν του 

ενός (και έως 10 

μόρια) 

Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία 

τουλάχιστον ενός έτους στον τομέα της 

διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων  

5 μόρια / έτος 

εμπειρίας πέραν του 

ενός (και έως 20 

μόρια) 

Συνεκτιμώμενα προσόντα ΜΟΡΙΑ 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 5 

Γνώση ξένης γλώσσας (πέραν της αγγλικής και 

γαλλικής) τουλάχιστον επιπέδου C2 
5 

Θεματική Συνέντευξη έως 30 

 
Ειδικά για την θεματική συνέντευξη, τα επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα 

ακόλουθα: 

 
Διαθεσιμότητα του υποψηφίου 0 – 10 μόρια 

Πνεύμα συνεργασίας / ομαδικότητας 0 – 5 μόρια 

Eυρηματικότητα και κριτική σκέψη του 

υποψήφιου 
0 – 5 μόρια 

οι γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το 

αντικείμενο, που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην 

αίτησή τους 

0 – 10 μόρια 

 
Υποβολή προτάσεων:  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος2 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 επιδειχθούν τα πρωτότυπα).  

 

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους 

ή ταχυδρομικώς στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. 

Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, το αργότερο μέχρι και τις 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 

14:00 μμ. (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία). 

 

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. Επισημαίνεται δε ότι στη συνέντευξη θα κληθούν 

μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα υποχρεωτικά απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια. 

 

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’ 

                                                 
2Το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 

http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ». 

ΑΔΑ: ΨΗΒ546Ψ8ΝΨ-2ΞΗ
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ιδίαν. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. 

http://rc.ionio.gr/news.  

 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση 

προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης αζημίως γι’ αυτήν.  

 

Ενστάσεις:  

Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν 

στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου εντός 5 ημερών από την ανάρτηση 

των προσωρινών αποτελεσμάτων.  

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των συνυποψηφίων τους, μετά 

από υποβολή γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 του Ν. 

2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999). 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής 

Ερευνών: http://rc.ionio.gr/news. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Διονυσία Καρβούνη, Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων 

Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου. (τηλ. 26610 87129 – e-mail: erasmus@ionio.gr). 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

         Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος 
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