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Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την 
αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, 
απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές 
κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες, και ακρωνύμιο (SMARTiMONY)», Κωδικό «60831», και Επιστημονικώς 
Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020», με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 
της Ελλάδας, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη 
σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244, παρ. 1 του Ν. 4957/2022 
(Φ.Ε.Κ. Α΄141/21.07.2022) για το παρακάτω έργο: 
 
Το έργο SMARTiMONY έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός τοπικά παραγόμενου και παγκοσμίως 
διανεμημένου υψηλής ποιότητας πολιτιστικού - τουριστικού προϊόντος, βασισμένου στην 
εμπειρία που θα προσφέρεται στον επισκέπτη. Η δημιουργία αυτού του προϊόντος θα βασίζεται 
στην αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς εμπειρίας μέσα από τη χρήση εργαλείων της 
Δημιουργικής Βιομηχανίας. Τέσσερις (4) εταίροι, δύο (2) στην Ελλάδα και δύο (2) στην Αλβανία 
συμμετέχουν στο εταιρικό δίκτυο, το οποίο θα αξιοποιήσει τις ικανότητές του για την ανίχνευση 
προβλημάτων, ανισορροπιών και ανισοτήτων στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για 
το σχεδιασμό και τη διαχείριση, τη συγκέντρωση υφιστάμενων καλών πρακτικών, τη δημιουργία 
δεξαμενής καλών πρακτικών σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  
 
Οι εταίροι θα διερευνήσουν από κοινού την πολιτιστική κατανάλωση με σκοπό να διατυπώσουν 
μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και να ορίσουν ένα νέο πρότυπο έρευνας, η 
οποία θα χρησιμοποιεί και θα αναπαράγει έναν κοινό κώδικα αναφοράς για τις πολιτιστικές αξίες 
και τις επενδύσεις. Στοχεύοντας στην ανάπτυξη με γνώμονα την κοινωνία και τη διατήρηση της 
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πολιτιστικής κληρονομιάς, από το SMARTiMONY θα προκύψουν 3 καινοτομίες που βασίζονται 
στον πολιτισμό αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτιστική κληρονομιά σε 
διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών. Προωθείται ένα Μοντέλο Κινητικότητάς της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς που επικοινωνεί τις πολιτιστικές αξίες σε επισκέπτες και χρήστες 
επηρεάζοντας τις επιλογές των καταναλωτών. 
 
Αντικείμενο σύμβασης Αναζήτηση δεδομένων και στοιχείων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση 
φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής (App) για κινητές συσκευές , η οποία θα περιλαμβάνει σειρά 
από τουριστικές υπηρεσίες και πληροφορίες προς τους χρήστες της τουριστικής αγοράς 
προκειμένου να προωθηθεί η SMARTIMONY πολιτιστική εμπειρία σε ευρύ κοινό (WP5). 
 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 
31/03/2023. 

- Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, πάσης 
φύσεως νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 
#994,00€#, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι το τελικό 
ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης 
νομοθεσίας. 

- Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο χώρο του 
Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, στο τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη 
στους Κωστακιούς Άρτας και απαιτείται καθημερινή παρουσία.  

Είναι δυνατή η παράταση ή ανανέωση της σύμβασης μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη 
διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και τυχόν παράτασης 
αυτού. 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων – Βαθμολόγησή τους  
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF 
Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. , ΤΕΙ 
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Δίπλωμα 
Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Δίπλωμα 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο 
αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το 
ΔΟΑΤΑΠ 

ON/OFF 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην επιστήμη της 
Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών 
της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ 

ON/OFF 
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Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ON/OFF 
Εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) 
συγχρηματοδοτούμενο ή ευρωπαϊκό έργο 

ON/OFF 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης, 
ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων 

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες 
• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 

μονάδες 
•  από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες 
•  Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες 

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, υποστήριξης, 
εγκατάστασης πληροφοριακής πύλης 

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες 
• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 

μονάδες 
• από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες 
• Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες 

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων 
χρηστών και ανάλυσης μοντελοποίησης διαδικτυακών 
υπηρεσιών και συστημάτων Πληροφορικής 

•  Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες 
• από 6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 

μονάδες 
• από 1 έτος έως 3 έτη εμπειρίας: 15 μονάδες 
• Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μονάδες 

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης αποκλείονται.  
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία 
αναφέρονται στα συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε 
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται / αποδεικνύονται, δεν θα 
ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση. 

 

Υποβολή Αίτησης: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς 
τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr. Η Αίτηση 
Υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

1. Το τυποποιημένο Έντυπο «Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης».  
2. Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου. 
3. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα 

της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
Το τυποποιημένο έντυπο «Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης» βρίσκεται στη διεύθυνση 
http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa. 
 
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της αίτησης, θα γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
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Τα ιδιωτικά και αλλοδαπά έγγραφα που κατατίθενται, θα προσκομίζονται από τους επιλεγέντες με 
την απαιτούμενη επικύρωση, μετά την έκδοση της απόφασης επιλογής τους και πριν τη σύναψη 
της σύμβασης. 
 
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  
  
Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν 
υπόψη. Για τις αιτήσεις που παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα, αποστέλλεται στον υποψήφιο 
ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Εμπρόθεσμες 
θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά έως την ως κάτω ορισθείσα 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή αίτησης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται 
την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην 
προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proskliseis_elke@uoi.gr) μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το 
αργότερο μέχρι και την 06/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. 
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της 
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως εξής: 

«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4419/2023». 
Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά 
τα 25ΜΒ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον 
Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου, Καθηγητή Στύλιο Χρυσόστομο (τηλέφωνο 2681050330). 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας: 

Α. Για μισθωτούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα  

1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια 
της ασφάλισης ή/και 

2. Νόμιμα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει το αντικείμενο της απασχόλησης και το 
είδος της εμπειρίας ή η ιδιότητα του εργαζομένου (σύμβαση εργασίας ή/και πρόσληψη, ή/και 
βεβαίωση του εργοδότη με την περιγραφή των καθηκόντων. Θα γίνεται δεκτή και Υπεύθυνη 
δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του Υποψηφίου, στην οποία θα περιγράφονται τα καθήκοντα 
του, μόνο στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης του Εργοδότη. 
H προαναφερόμενη αδυναμία προσκόμισης της Βεβαίωσης Εργοδότη θα περιγράφεται από τον 
Υποψήφιο στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα καταθέτει. Με τα παραπάνω έγγραφα θα δηλώνονται 
επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας που ζητείται από την πρόσκληση καθώς 
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και τα στοιχεία του εργοδότη π.χ. φυσικό πρόσωπο ή επωνυμία της επιχείρησης αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο ή άλλη βεβαίωση κλπ. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 
φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να 
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Β. Για ελεύθερους επαγγελματίες (με σύμβαση έργου, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή 
τίτλο κτήσης)  

1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης ή/και  
2. Νόμιμα δικαιολογητικά (συμβάσεις ή/και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή/και έναρξη 
δραστηριότητας ή/και βεβαίωση εργοδότη ή άλλη βεβαίωση, από τα οποία να προκύπτει η 
χρονική διάρκεια ασφάλισης για το είδος της εμπειρίας, που ζητείται από την πρόσκληση. 

Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων αρκεί να είναι 
ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του 
Ν. 4250/14 και ότι η υπηρεσία δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχό τους σύμφωνα με 
την παράγραφο 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/14.  

Συγκεκριμένα, θα γίνονται αποδεκτά τα κάτωθι έγγραφα:  

α) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων από 
πρωτότυπα έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου, των 
Δικαστηρίων όλων των βαθμών, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο 
κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους 
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, των δημοσίων επιχειρήσεων και των 
οργανισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και των 
νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,  

β) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.), των νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου, των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, των 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισμού τους, των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και των νομικών προσώπων και των 
επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,  

γ) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πλην της αγγλικής (εκτός αν περιέχεται σε 
αυτά ειδική τεχνική ορολογία), υποβάλλονται μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους επικυρωμένη 
από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο (διευκρίνιση: αρκεί και ευανάγνωστη φωτοτυπία της 
μετάφρασης με τη σφραγίδα της επικύρωσης).  

Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι όπως ορίζει ο Ν. 4674/2020 άρθρο 58, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στην 
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, όπως προσδιορίζονται από το Παράρτημα 
Γλωσσομάθειας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, γίνονται δεκτοί χωρίς να 
απαιτείται μετάφρασή τους.  

Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς 
επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της 
απασχόλησης. 
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
(συμπληρωμένη με το παρακάτω κείμενο και υπογεγραμμένη): «έχω εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχω λάβει αναβολή για όλο το 
χρόνο διάρκειας του έργου ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο». 
Σε περίπτωση ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες 
μονάδες, στο κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Αν κι εκεί ισοβαθμούν οι υποψήφιοι, τότε 
ελέγχεται το επόμενο κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια 
χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται 
αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός 
συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του.  

 

Αξιολόγηση Αιτήσεων - Επιλογή 

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία εισηγείται στην Επιτροπή 
Ερευνών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 244, του Ν. 4957/2022. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης 
ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει 
τον χαρακτήρα αποδοχής σύμβασης ανάθεσης έργου και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν 
κατ’ ιδίαν. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έπειτα από την έγκριση τους από την Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε, ενότητα «Νέα - 
Ανακοινώσεις» - «Αποτελέσματα Ερευνητών» (ηλ. Διεύθυνση 
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/apotelesmata-erevniton) καθώς και στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

mailto:rescomm@uoi.gr
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/apotelesmata-erevniton
ΑΔΑ: 9Γ5Λ469Β7Η-ΧΣ8



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΤΗΛ.: 26510-07134, FAX.: 26510-07040, E-mail: rescomm@uoi.gr, website: www.rc.uoi.gr 

 
 

7 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραίτησης ή πρόωρης λύσης της 
σύμβασης με τον επιλεγέντα, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον 
πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί. 
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης θα προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση με τους λόγους 
απόκλισης, παρέχοντας στον υποψήφιο τη δυνατότητα συμμόρφωσης. 
Η Επιτροπή Ερευνών δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, 
δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και ο 
αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

O τελικώς επιλεγέντας υποψήφιος θα εκτελέσει αυτοπροσώπως το έργο που θα αναλάβει. 

Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής εκτέλεσης του έργου και η τελική παραλαβή αυτού θα 
πραγματοποιείται από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του προγράμματος.  

Η συνολική αμοιβή δύναται να καταβάλλεται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο εκτελέσεως του 
έργου κατόπιν σχετικού ελέγχου και πιστοποίησης από τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του 
προγράμματος. 
Υποβολή Ένστασης 
Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
αναφέρεται ρητώς στην απόφαση των αποτελεσμάτων. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr. 

Η διαδικασία των ενστάσεων καθορίζεται από το άρθρο 245 του Ν.4957/2022. 

Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/280 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του Ν. 4624/2019 
(ΦΕΚ Α΄137/29-8-2019). Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. 

Σε περίπτωση ενστάσεων, τα αποτελέσματα αξιολόγησης καθίστανται οριστικά μετά την εξέταση 
των ενστάσεων, ενώ στην περίπτωση μη ύπαρξης ένστασης, τα αρχικά αποτελέσματα 
θεωρούνται οριστικά, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για υποβολή 
ένστασης. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και η 
σχετική απόφαση αποδοχής - έγκρισης κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα 
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ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο/Η 
υποψήφιος/-α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/-η που θα επιλεγεί. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-
anakoinoseis/proskliseis-erevniton), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτεί ο φορέας 
χρηματοδότησης.  

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
 
 

Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου  
Πρύτανης 
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