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Τίτλος Έργου: Introducing innovations in traditional agro-food products to increase 

SMEs competitiveness (INTRA) 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή – Παπασαλή,  

Κωδικός Έργου: 80212 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

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

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

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 23/12/2014 

Μονάδ

α 

: ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 
∆ιαχείρισης Συµβάσεων 

Αρ.Πρωτ. : 4667 

Πληρ. : Ε. Παπαδοπούλου   

Τηλ. : 26610-87606   

Fax : 26610-87641   

Ε-mail : lpapado@ionio.gr   

 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

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

«Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs 

competitiveness», (επιστηµονικός υπεύθυνος: ∆ρ Αναστασία Σαλή – Παπασαλή) που 

εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-

Ιταλία 2007-2013»,  το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [ΕΤΠΑ]) και από εθνικούς 
πόρους, µετά από απόφαση της υπ’ αριθµ 49/22.12.2014 συνεδρίασης των µελών της, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου για τα ακόλουθο αντικείµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 

4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε µε το Νόµο 3794/2009 και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 10 του Νόµου 4076/10.8.2012. 

Περιγραφή έργου (1):   
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Υποστήριξη στη διαχείριση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου - 

σύνταξη αναφορών προόδου, παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων της 

οµάδας έργου του έργου και παρακολούθηση της οικονοµικής απορρόφησης. (Συµβολή 

στο WP 1.3.5 Partner contribution to the progress report). Ο υποψήφιος θα αναλάβει 

την οικονοµική παρακολούθηση του έργου καθώς και την παρακολούθηση της 

υλοποίησης των πακέτων εργασίας του έργου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του 

έργου. Η συγκεκριµένη σύµβαση µίσθωσης έργου ενδεχοµένως να απαιτήσει µία ή 

περισσότερες µετακινήσεις του φυσικού προσώπου στο 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 Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 2.801,60€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 8.404,80€  

Απαιτούµενα προσόντα: 

1. Πτυχίο Πανεπιστηµίου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές επιστήµες.  

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

3. Γνώση Αγγλικών.  

4. Γνώση Ιταλικών 

5. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Συνεκτιµώµενα προσόντα:  

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στη διαχείριση του οικονοµικού και φυσικού 

αντικειµένου ευρωπαϊκών προγραµµάτων  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος 60 µονάδες 

3 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 Γνώση της Ιταλικής γλώσσας Έως 30 µονάδες 

5 Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  

Έως 30 µονάδες 
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6 Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στη 

διαχείριση του οικονοµικού και φυσικού 

αντικειµένου ευρωπαϊκών προγραµµάτων (ανά 

µήνα και µέχρι 72 µήνες) 

7 µονάδες 

7 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (2): 

Υποστήριξη στη διαχείριση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου - 

συµµετοχή στη σύνταξη αναφορών προόδου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των 

δράσεων της οµάδας έργου του έργου και στην παρακολούθηση της οικονοµικής 

απορρόφησης. (Συµβολή στο WP 1.3.5 Partner contribution to the progress report). Ο 

υποψήφιος θα συνδράµει στην οικονοµική παρακολούθηση του έργου καθώς και στην 

παρακολούθηση της υλοποίησης των πακέτων εργασίας του έργου σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα του έργου. Ο υποψήφιος θα συµµετέχει επίσης στην έρευνα και 

σύνταξη της µελέτη αναγκών για καινοτοµίες των εµπλεκόµενων φορέων στον τοµέα 

των παραδοσιακών προϊόντων της Κέρκυρας, που αφορά στο Πακέτο 4 του έργου και 

συγκεκριµένα στη δράση 4.1.2 (Συµβολή στο WP 4.1.2 Partner contribution to the 

study of innovation needs of stakeholders). Συµµετοχή στη σύνταξη µελέτης σχετικά µε 

διαδραστικότητα των εργαλείων ΤΠΕ αναφορικά µε τις διαρκείς ανάγκες των ΜΜΕ 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των αγρο διατροφικών προϊόντων (Συµβολή στο 

WP 5.2.2 Realizing and animating the ICT tool). 

Η συγκεκριµένη σύµβαση µίσθωσης έργου ενδεχοµένως να απαιτήσει µία ή 

περισσότερες µετακινήσεις του φυσικού προσώπου στο 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 Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 7.500€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 22.500€  

Απαιτούµενα προσόντα: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονοµικών ή ΑΤΕΙ στις οικονοµικές επιστήµες ή ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 
συναφούς γνωστικού αντικειµένου  

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

3. Γνώση Αγγλικών.  
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4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Συνεκτιµώµενα προσόντα:  

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στη διαχείριση του οικονοµικού και φυσικού 

αντικειµένου ευρωπαϊκών προγραµµάτων  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος 150 µονάδες 

3 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  

30 µονάδες 

5 Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στη 

διαχείριση του οικονοµικού και φυσικού 

αντικειµένου ευρωπαϊκών προγραµµάτων (ανά 

µήνα και µέχρι 36 µήνες) 

7 µονάδες 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 4.100€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 12.300€ 

Περιγραφή έργου (3): 

Συµµετοχή στην έρευνα και τον καθορισµό των διαδικασιών (κατευθυντήριες γραµµές) 

για την εφαρµογή των νοµοθετικών προτάσεων για την αξιοποίηση των παραδοσιακών 

γεωργικών προϊόντων διατροφής. (Συµµετοχή στο WP 3.2.2  partner contribution to 

the drafting of the procedures). Συµµετοχή στην ανάλυση της κανονιστικής συνοχής 

των καινοτοµιών των παραδοσιακών προϊόντων. (Συµµετοχή στο WP 3.3.3  Partner 

contribution to the study on regulatory gaps for the implementation of innovations in 

typical and traditional products (GR)). Συµµετοχή στη διαδικασία για την ίδρυση της 

θερµοκοιτίδας, συµβολή στον καθορισµό των οδηγιών για τον τρόπο λειτουργίας της. 

(Συµµετοχή στο WP 6.2.4 Support to the implementation of services). 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο Νοµικών ή Κοινωνικών σπουδών  

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  

Συνεκτιµώµενα προσόντα:  

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 150 µονάδες 

3 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

40 µονάδες  

5 Εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων (ανά µήνα και για 36 µήνες) 

7 µονάδες 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (4):  

∆ιοικητική υποστήριξη, συντονισµός των εταίρων και οργάνωση συναντήσεων των 

εταίρων (Συµβολή στο WP 1.2.5 Organisation of 4 meetings in the region of Ionian 

Islands and participation in 4 meetings). Συµµετοχή επίσης στην έρευνα και σύνταξη 

της µελέτη αναγκών για καινοτοµίες των εµπλεκόµενων φορέων στον τοµέα των 

παραδοσιακών προϊόντων της Κέρκυρας, που αφορά στο Πακέτο 4 του έργου και 

συγκεκριµένα στη δράση 4.1.2 (Συµβολή στο WP 4.1.2 Partner contribution to the 

study of innovation needs of stakeholders). 

Η συγκεκριµένη σύµβαση µίσθωσης έργου ενδεχοµένως να απαιτήσει µία ή 

περισσότερες µετακινήσεις του φυσικού προσώπου στο εξωτερικό για τις ανάγκες του 

έργου.   

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 
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Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 3.888,40€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 11.665,20€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο Πανεπιστηµίου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές επιστήµες 

2. Γνώση Ιταλικών  

3. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται 
µε τη διεύρυνση της συνεργασίας των χωρών της Αδριατικής 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στην διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και  
εκδηλώσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Γνώση Ιταλικής γλώσσας Έως 40 µονάδες 

3 Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται µε 
τη διεύρυνση της συνεργασίας των χωρών της 
Αδριατικής (ανά µήνα και µέχρι 36 µήνες) 

7 µονάδες 

4 Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στην 
διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και  
εκδηλώσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
ερευνητικών προγραµµάτων (ανά µήνα και 
µέχρι 36 µήνες) 

7 µονάδες 

5 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (5):  

Συµµετοχή στη σύνταξη µελέτης σχετικά µε διαδραστικότητα των εργαλείων ΤΠΕ 

αναφορικά µε τις διαρκείς ανάγκες των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

αγρο διατροφικών προϊόντων (Συµβολή στο WP 5.2.2 Realizing and animating the ICT 

tool). 

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 
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Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 6.900€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 20.700€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο Πανεπιστηµίου στις Θετικές επιστήµες σχετικό µε το αντικείµενο του έργου, 

αγρο - διατροφικά - παραδοσιακά προϊόντα 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

3. Γνώση Αγγλικών 

4. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται 
µε τα παραδοσιακά προϊόντα της Κέρκυρας 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 150 µονάδες 

3 
Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 

Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται µε 
τα παραδοσιακά προϊόντα της Κέρκυρας (ανά 

µήνα και µέχρι 12 µήνες) 

7 µονάδες 

5 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (6):  

Παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών πληροφοριών µε σκοπό τη χρήση τους για την 

παρουσίασή τους στην πλατφόρµα του έργου, αναφορικά µε τα παραδοσιακά αγρο 

διατροφικά προϊόντα της Κέρκυρας (Συµµετοχή στο WP 2.4.1 Developing and 

managing the platform: website, web tv and ICT tools (realised and implemented in 

WP5). Συµβολή στον εντοπισµό και την ανάλυση καινοτοµιών και αναγκών για 

καινοτοµίες στον τοµέα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Κέρκυρας 

(Συµβολή στο WP 4.2.2 Contribution to the study on available innovations in the 

scientific frame for typical and traditional products). Συµβολή στη σύναξη ενός 
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καταλόγου µε τις υπάρχουσες καινοτοµίες στον τοµέα των τοπικών παραδοσιακών 

αγρο διατροφικών προϊόντων της Κέρκυρας (Συµβολή στο WP 4.3.3 Drafting of the 

catalogue with at least 30 innovations (to be printed in the communication package).  

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 6.900€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 20.700€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστηµών  

2. Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

3. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  

4. Εµπειρία σε ερευνητικά έργα ή/και σε συναφή εργασιακή απασχόληση 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείµενο συναφές µε την Ελληνική Φιλολογία - Ιστορία.    

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες  

2 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

3 Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  30 µονάδες 

4 Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά έργα ή/και σε συναφή εργασιακή 

απασχόληση (ανά µήνα και µέχρι 24 µήνες) 
7 µονάδες 

5 Μεταπτυχιακός τίτλος στις κοινωνικές ή 

ανθρωπιστικές επιστήµες    
100 µονάδες 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (7):  
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Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 6.900€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 20.700 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο Νοµικών ή Κοινωνικών σπουδών  

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονοµικά 

3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  

4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  

Συνεκτιµώµενα προσόντα:  

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
ή σε συναφή εργασιακή απασχόληση 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 150 µονάδες 

3 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

40 µονάδες 

5 Εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων ή σε συναφή εργασιακή 

7 µονάδες 

Συµµετοχή στην έρευνα και τον καθορισµό των διαδικασιών (κατευθυντήριες γραµµές) 

για την εφαρµογή των νοµοθετικών προτάσεων για την αξιοποίηση των παραδοσιακών 

γεωργικών προϊόντων διατροφής. (Συµµετοχή στο WP 3.2.2  partner contribution to 

the drafting of the procedures). Συµµετοχή στην ανάλυση της κανονιστικής συνοχής 

των καινοτοµιών των παραδοσιακών προϊόντων. (Συµµετοχή στο WP 3.3.3  Partner 

contribution to the study on regulatory gaps for the implementation of innovations in 

typical and traditional products (GR)). Συµµετοχή στη διαδικασία για την ίδρυση της 

θερµοκοιτίδας, συµβολή στον καθορισµό των οδηγιών για τον τρόπο λειτουργίας της. 

(Συµµετοχή στο WP 6.2.4 Support to the implementation of services). 
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απασχόληση (ανά µήνα και για 36 µήνες) 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (8):  

Ο υποψήφιος θα συντάξει ένα σχέδιο για τη βιωσιµότητα της θερµοκοιτίδας η οποία θα 

παρέχει σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος για 

καινοτοµίες και ως χώρος διασύνδεσης µε εργαλεία ΤΠΕ. (Συµβολή στο WP 6.4.5 

Partner contribution to the sustainability plan).  

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 4.500€  

Απαιτούµενα προσόντα: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονοµικών ή ΑΤΕΙ στις οικονοµικές επιστήµες ή ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 
συναφούς γνωστικού αντικειµένου  

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

3. Γνώση Αγγλικών.  

4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες  

2 Μεταπτυχιακός τίτλος 150 µονάδες 

3 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  

30 µονάδες 

5 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (9): 

Υποστήριξη στην οργάνωση συναντήσεων των εταίρων (Συµβολή στο WP 1.2.5 
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Organisation of 4 meetings in the region of Ionian Islands and participation in 4 

meetings).  

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 5.000,00€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο Πανεπιστηµίου στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές επιστήµες 

2. Γνώση Αγγλικών  

3. Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται 
µε τη διεύρυνση της συνεργασίας των χωρών της Αδριατικής (ανά µήνα και µέχρι 12 

µήνες) 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

3 Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ 40 µονάδες 

4 Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται µε 
τη διεύρυνση της συνεργασίας των χωρών της 
Αδριατικής (ανά µήνα και µέχρι 12 µήνες) 

7 µονάδες 

5 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (10):  

Συµβολή στη δηµιουργία λογισµικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα στον τοµέα των 

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Κέρκυρας (Συµµετοχή στο WP 2.4.1 

Developing and managing the platform: website, web tv and ICT tools (realised and 

implemented in WP5).  
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Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 4.000€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστηµών  

2. Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

3. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  

4. Εµπειρία σε ερευνητικά έργα ή/και σε συναφή εργασιακή απασχόληση 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείµενο συναφές µε τη Συµβουλευτική.    

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες  

2 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

3 Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  30 µονάδες 

4 Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά έργα ή/και σε συναφή εργασιακή 

απασχόληση (ανά µήνα και µέχρι 24 µήνες) 
7 µονάδες 

5 Μεταπτυχιακός τίτλος στις κοινωνικές ή 

ανθρωπιστικές επιστήµες    
100 µονάδες 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (11):  

Συµβολή στη σύνταξη µελέτης για την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής 

σκοπιµότητας της καινοτοµίας και της προσαρµοστικότητας της στα χαρακτηριστικά 

της αγορά στον τοµέα των τοπικών παραδοσιακών αγρο διατροφικών προϊόντων της 

Κέρκυρας (Συµβολή στο WP 4.3.2 Assessment of the technical-economic feasibility and 

of the adaptability to market characteristics of territories). Συµµετοχή στη σύνταξη 

µελέτης σχετικά µε διαδραστικότητα των εργαλείων ΤΠΕ αναφορικά µε τις διαρκείς 
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ανάγκες των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των αγρο διατροφικών 

προϊόντων (Συµβολή στο WP 5.2.2 Realizing and animating the ICT tool). 

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 6.900€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 20.700€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονοµικών ή ΑΤΕΙ στις οικονοµικές επιστήµες ή ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 
συναφούς γνωστικού αντικειµένου  

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

3. Γνώση Αγγλικών.  

4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε συναφές αντικείµενο  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 150 µονάδες 

3 
Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 

Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
συναφές αντικείµενο (ανά µήνα και µέχρι 12 

µήνες) 
7 µονάδες 

5 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (12):  

Συµβολή στη σύνταξη µελέτης για την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής 

σκοπιµότητας της καινοτοµίας και της προσαρµοστικότητας της στα χαρακτηριστικά 

της αγορά στον τοµέα των τοπικών παραδοσιακών αγρο διατροφικών προϊόντων της 
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Κέρκυρας (Συµβολή στο WP 4.3.2 Assessment of the technical-economic feasibility and 

of the adaptability to market characteristics of territories).  

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 6.900€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 20.700€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο Θετικών Επιστηµών 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

3. Γνώση Αγγλικών.  

4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 150 µονάδες 

3 
Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 
Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  
30 µονάδες 

5 

Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά προγράµµατα (ανά µήνα και µέχρι 
36 µήνες) 

7 µονάδες 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 
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Περιγραφή έργου (13):  

Συµβολή στη σύνταξη µελέτης για την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονοµικής 

σκοπιµότητας της καινοτοµίας και της προσαρµοστικότητας της στα χαρακτηριστικά 

της αγορά στον τοµέα των τοπικών παραδοσιακών αγρο διατροφικών προϊόντων της 

Κέρκυρας (Συµβολή στο WP 4.3.2 Assessment of the technical-economic feasibility and 

of the adaptability to market characteristics of territories).  

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 6.900€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 20.700€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο Θετικών Επιστηµών 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

3. Γνώση Αγγλικών.  

4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 150 µονάδες 

3 
Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 
Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  
30 µονάδες 

5 
Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά προγράµµατα (ανά µήνα και µέχρι 

7 µονάδες 
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36 µήνες) 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (14): 

Συµβολή στον εντοπισµό, την ανάλυση  και την αποτύπωση καινοτοµιών και αναγκών 

για καινοτοµίες στον τοµέα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Κέρκυρας 

(Συµβολή στο WP 4.2.2 Contribution to the study on available innovations in the 

scientific frame for typical and traditional products).  Συµβολή στη σύνταξη αναφορών 

σχετικά µε τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την ανάπτυξη συγκεκριµένων συνεργασιών, 

συζητήσεων και αξιολόγηση παρόµοιων δραστηριοτήτων µεταξύ των ερευνητικών 

ιδρυµάτων και µε των ΜΜΕ. (Συµβολή στο WP 5.3.1 Realizing and animating the ICT 

tool). Συµβολή στη σύνταξη αναφοράς σχετικά µε τη διάχυση της καινοτοµίαε στα 

ενδιαφερόµενα µέρη. (Συµβολή στο WP 5.4.1 Realizing the ICT tool and animation of 

it) 

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 6.900€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 20.700€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. Πτυχίο Θετικών Επιστηµών 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  

3. Γνώση Αγγλικών.  

4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε ερευνητικά προγράµµατα  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 150 µονάδες 
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3 
Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 
Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.  
30 µονάδες 

5 

Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά προγράµµατα (ανά µήνα και µέχρι 
36 µήνες) 

7 µονάδες 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Περιγραφή έργου (15):  

Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών φωτογράφισης και καλλιτεχνικής επιµέλειας µε 

σκοπό την παρουσίασή στην πλατφόρµα του έργου, τα παραδοσιακά αγρο διατροφικά 

προϊόντα της Κέρκυρας, τις καινοτοµίες και τις δυνατότητες διασύνδεσης 

αυτών.(Συµµετοχή στο WP 2.4.1 Developing and managing the platform: website, web 

tv and ICT tools (realised and implemented in WP5).  

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/03/2015 (µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του έργου έως 30/09/2015) 

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 6.900€ και εφόσον το έργο πάρει παράταση έως 
30/09/2015 αµοιβή 20.700€  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

1. ∆ίπλωµα αναγνωρισµένο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στη φωτογραφία 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές γνωστικό αντικείµενο 

3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

4. Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  

5. Αποδεδειγµένη εµπειρία σε καλλιτεχνικές δράσεις 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Εµπειρία σε ερευνητικά έργα ή/και σε συναφή εργασιακή απασχόληση 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Πτυχίο  Βαθµός * 40 µονάδες 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές γνωστικό 

αντικείµενο 

150 µονάδες 

3 Γνώση της Αγγλικής Έως 40 µονάδες 

4 Πιστοποιηµένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή  30 µονάδες 

5 Αποδεδειγµένη εµπειρία σε καλλιτεχνικές 
δράσεις (ανά µήνα και µέχρι 36 µήνες)    

7 µονάδες 

5 Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία σε 
ερευνητικά έργα ή/και σε συναφή εργασιακή 

απασχόληση (ανά µήνα και µέχρι 24 µήνες)    
7 µονάδες 

6 Συνέντευξη Έως 30 µονάδες 

 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας οι υποψήφιοι των προκηρυσσοµένων αντικειµένων θα 

κληθούν για προσωπική συνέντευξη.  

Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης και η συνολική αµοιβή των παραπάνω 

αντικειµένων µπορούν να τροποποιηθούν σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού 

∆ελτίου της πράξης. 

Αξιολόγηση προτάσεων:  

Η τελική επιλογή των υποψήφιων που κατέθεσαν προς έγκριση προτάσεις εµπρόθεσµα θα 

γίνει βάσει των πινάκων µοριοδότησης που αντιστοιχούν σε κάθε έργο, λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν τα βιογραφικά στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί. 

Για την παραπάνω αξιολόγηση επισηµαίνεται ότι: 

• Τα απαιτούµενα προσόντα – κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται επί ποινή 

αποκλεισµού του υποψηφίου που καταθέτει την πρόταση. Σε συνέντευξη θα κληθούν 
όσοι διαθέτουν τα υπόλοιπα απαιτούµενα προσόντα. 

• Η µοριοδότηση της κατοχής πτυχίου Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. πραγµατοποιείται µε βάση τον 
τύπο βx40, όπου β ο βαθµός του πτυχίου στρογγυλοποιηµένος σε δύο δεκαδικά 

ψηφία. 

• Η µοριοδότηση της γνώσης της ξένης γλώσσας πραγµατοποιείται ως εξής: Καλή: 20 

µονάδες, Πολύ Καλή: 30 µονάδες και Άριστη: 40 µονάδες. 

• Ως εργασιακή εµπειρία θεωρείται η εµπειρία πλέον των όποιων σπουδών και 
λαµβάνεται υπόψη µόνο εφόσον υπάρχουν στο φάκελο υποψηφιότητας τα σχετικά 

αποδεικτικά νόµιµα έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εµπειρία µικρότερη των τριών 
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µηνών (ή του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται κατά περίπτωση έργου) δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

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, όπου έχει αναρτηθεί και το κείµενο της προκήρυξης. 

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
1
 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. (∆εν 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). Θα πρέπει 
να αναγράφεται και ο κωδικός του αντικειµένου ενδιαφέροντος. Κάθε ενδιαφερόµενος 
µπορεί να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού µία πρόταση (για ένα µόνο έργο). 

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών του 

Ιονίου Πανεπιστηµίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, το αργότερο µέχρι και τις 12 

Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13.30 (ηµεροµηνία παραλαβής από την υπηρεσία).  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η 

πρόταση θα έχει παραληφθεί µέχρι την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Στην 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου 

ουδεµία ευθύνη φέρει για την εκπρόθεσµη άφιξη των προτάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον κ. Γ. 

Παπαϊωάννου, Επ. Καθηγητή, Τµ. Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας. 
(τηλ. 26610-87411, 6972492460, e-mail: gpapaioa@ionio.gr). 

Ενστάσεις:  

Τυχόν ενστάσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µπορούν να υποβληθούν 
στην Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. εντός 5 ηµερών από την ανάρτηση των αποτελεσµάτων.  

                                                 
1
  Επισηµαίνεται ότι το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 

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

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

Αναστασία Σαλή - Παπασαλή, 

Καθηγήτρια 

Πρύτανης  

 

α.α. 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών 

 

 

 

Αναπλ. Καθηγ. Σπυρίδων Σιούτας 
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