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The Program is co-funded by the European Union 

       

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ιω. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087604-6, φαξ: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

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

Μονάδα : ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και 

∆ιαχείρισης Συµβάσεων 

Αρ. Πρωτ.. : 4670 

Πληρ. : Ελισσάβετ Παπαδοπούλου    

Τηλ. : 2661087606    

Fax : 2661087641    

E-mail : lpapado@ionio.gr    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου 

 

H Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «EASTN – Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 

Τέχνης, Επιστήµης και Πολιτισµού» (επιστηµονικός υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ζάννος Ιωάννης) 

που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος « Culture Europe», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (EU Culture Program) και από εθνικούς πόρους, µετά από απόφαση της υπ’ αριθµ. 

39/15.11.2014 συνεδρίασης των µελών της, 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: 
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Κύριο καθήκον στο έργο είναι η οργανωτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Έργου EASTN (European Art 

Science Technology Network).  Επιµέρους καθήκοντα είναι:  

 

• Σχεδιασµός και συντονισµός των επιµέρους δράσεων το έργου: Workshops, residencies, conferences, 

festivals 

• Υποστήριξη στην παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που αποτελούν το κύριο αντικείµενο του έργου.  

• Σύνταξη τακτικών αναφορών για την υλοποίηση των στόχων του έργου (Technical Implementation 

Reports) 

• Επικοινωνία µε τους άλλους εταίρους του έργου και µε τον συντονιστή για τον συντονισµό των 

δραστηριοτήτων του φορέα στο Ι.Π. µε τους υπόλοιπους φορείς. 

• Συλλογή των απαιτουµένων τεκµηρίων για τα οικονοµικά έξοδα του έργου 

• Τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων του έργου στο διαδίκτυο και σε άλλες µορφές (έντυπη, βίντεο, 

ηχογραφήσεις) 

• Συνεργασία µε την Επιτροπή Ερευνών για την διαχείριση του έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 

Ε.Ε. και την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Η 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: 31/12/2015  

Συνολική Προβλεπόµενη Αµοιβή: 3700 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΗΣΗΣ 

Μεταπτυχιακό Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής A.E.I. σε τοµέα Μηχανολόγου ή 

Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου 

20 µονάδες 

Εµπειρία συµµετοχής σε ευρωπαϊκά προγράµµατα στον τοµέα Πολιτισµού (EU 

Culture) µε εφαρµογές σε Τέχνη/Επιστήµη/Τεχνολογία (Art Science Technology) 

20 µονάδες 

Εµπειρία στην δηµιουργία, ενηµέρωση και διαχείριση ιστοτόπου για ερευνητικά 

προγράµµατα. 

10 µονάδες 

Άριστες γνώσεις στην χρήση εργαλείων Ελεύθερου Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα για 

διαχείριση έργων, εποκοινωνία, οργάνωση και παρουσίαση στο διαδίκτυο. (EMACS, 

Org mode, git, LaTeX, taskjuggler). Η πιστοποίηση γίνεται µε την παροχή δεδοµένων 

από προηγούµενες εργασίες σε µορφή αρχείων. 

20 µονάδες 
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Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο Β2 20 µονάδες 

Γνώσεις προγραµµατισµού C++, Lua, SuperCollider, Emacs-Lisp. H πιστοποίηση θα 

γίνει µε τεκµήρια πιστοποίησης έργου στο διαδίκτυο και µε αρχεία δεδοµένων ήχου 

και εικόνας (βίντεο). 

30 µονάδες 

 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΗΣΗΣ 

Πρακτική εµπειρία προγραµµατισµού καλλιτεχνικών έργων µε openFrameworks, 

Processing, SuperCollider. 

40 µονάδες 

Αναγνωρισµένο αυτόνοµο καλλιτεχνικό έργο στον τοµέα διαδραστικών 

οπτικοακουστικών τεχνών. 

30 µονάδες 

 

 

 

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. 

Σηµειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου 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 Ιονίου Πανεπιστηµίου 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. 

 

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 

                                                 
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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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 και ώρα 

13:30 (ηµεροµηνία παραλαβής από την υπηρεσία). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον κ. Ι. Ζάννο, αναπλ. 

Καθηγητή Τµ. Τεχνών Ήχου και Εικόνας (τηλ. 6977280656, e-mail: zannos@gmail.com) 

 

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) 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

Καθηγ. Αναστασία Σαλή-Παπασαλή 

Πρύτανης 

 

α.α. 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

Αναπλ. Καθηγ. Σπυρίδων Σιούτας 
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