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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 : 23/12/2014 
Μονάδα : ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 

∆ιαχείρισης Συµβάσεων 
Αρ.Πρωτ. : 4668 

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:     
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-16», µε τίτλο «Mediterranean Early Childhood 
Music Education: raising children's musicality, evaluating music learning and 
enabling teachers' preperation», «Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση στη Μεσόγειο: 
αναπτύσσοντας τη µουσικότητα των παιδιών, αξιολογώντας τη µουσική µάθηση και 
βελτιώνοντας την προετοιµασία των εκπαιδευτικών», Αρ. Έργου 80240, που 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Agreement Number - 2014-1-CY01-KA201-
000295, µε Επιστηµονικά Υπεύθυνη τη ∆ρ. Ζωή ∆ιονυσίου, Επίκουρο Καθηγήτρια του 
Ιονίου Πανεπιστηµίου,  προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προτάσεις για τη 
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου για τα ακόλουθα αντικείµενα, 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:  Οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος MusiChild και 
υποστήριξη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού 

 

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου 

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/08/2016 

Συνολική προβλεπόµενη αµοιβή: 3.000,00 € 

ΑΔΑ: 78ΞΓ46Ψ8ΝΨ-3ΑΔ
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Πτυχίο ΑΕΙ Τµήµατος Οικονοµικών 
Επιστηµών 

 100 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Οικονοµική 
επιστήµη 

 100 
Αποδεδειγµένη προηγούµενη απασχόληση 
στη διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων 
(Βεβαίωση προϋπηρεσίας) 

 
2 µονάδες ανά µήνα  
και µέχρι 20 µήνες 

Γνώση αγγλικών καλή γνώση: 10 

πολύ καλή: 20 

άριστη: 30 

 

 

Συνεκτιµώµενα προσόντα Μονάδες βαθµολόγησης 

Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 20 

Αποδεδειγµένη προηγούµενη απασχόληση/ 
διδακτικό έργο στον τοµέα των 
Οικονοµικών σε ΑΕΙ 

2 µονάδες ανά µήνα και 
µέχρι 3 χρόνια 

∆ιδακτική προϋπηρεσία (σε οποιαδήποτε 
βαθµίδα εκπαίδευσης) 

1 µονάδα ανά µήνα µέχρι 
3 έτη 

Συνέντευξη 10-50 

 
 

(Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης και η συνολική αµοιβή µπορούν να τροποποιηθούν 
σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης). 

 

 

Περιγραφή έργου 2:  Σχεδιασµός και υλοποίηση µουσικοπαιδαγωγικών δράσεων 
για το έργο MusiChild 

 

Αριθµός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύµβασης: Σύµβαση Μίσθωσης Έργου 

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

ΑΔΑ: 78ΞΓ46Ψ8ΝΨ-3ΑΔ
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Ηµ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 31/08/2016 

Συνολική προβλεπόµενη αµοιβή: 3.000,00 € 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Πτυχίο ΑΕΙ τµήµατος µουσικών σπουδών  100 

Αποδεδειγµένη προηγούµενη εµπειρία στη 
διδασκαλία µουσικής στην εκπαίδευση 
(Βεβαίωση προϋπηρεσίας) 

 
1 ανά µήνα  

και µέχρι 5 έτη 
Γνώση αγγλικών καλή γνώση: 10 

πολύ καλή: 20 

άριστη: 30 

 

 

Συνεκτιµώµενα προσόντα Μονάδες βαθµολόγησης 

Αποδεδειγµένη προηγούµενη απασχόληση  
στον τοµέα της Μουσικής Παιδαγωγικής σε 
Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ 

2 ανά µήνα και µέχρι 5 
έτη 

Συνέντευξη 10-50  

 

(Το χρονικό διάστηµα απασχόλησης και η συνολική αµοιβή µπορούν να τροποποιηθούν 
σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης). 

 

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. Όσοι διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα θα 
κληθούν σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από 
τη συνέχεια της διαδικασίας. Η επιτροπή θα υποβάλει ερωτήµατα προκειµένου να 
διαπιστώσει τις γνώσεις και την εµπειρία του/της υποψηφίου. 
 
Σηµειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών του 
Ι.Π. 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.  
 

ΑΔΑ: 78ΞΓ46Ψ8ΝΨ-3ΑΔ
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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 ενδιαφέροντος1 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 επιδειχθούν τα πρωτότυπα).  
 

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 (ηµεροµηνία παραλαβής από την υπηρεσία).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την κ. 

Ζωή ∆ιονυσίου, Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστηµίου. (τηλ. 26610 87503 – 

mail: dionyssiou@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.  
 
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) 

 

 

α.α. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ο Αντιπρόεδρος της Επ. Ερευνών 

  

  

  

Καθηγ. Αναστασία Σαλή - Παπασαλή Αναπλ. Καθηγ. Σπυρίδων Σιούτας 

Πρύτανης  

 

                                                 
1
  Επισηµαίνεται ότι το διαβιβαστικό πρότασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του 
Ιονίου Πανεπιστηµίου, http://rc.ionio.gr, ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ». 

ΑΔΑ: 78ΞΓ46Ψ8ΝΨ-3ΑΔ
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