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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 57ης Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε
Ιονίου Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε
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Έργο, Επιστημονικά Υπεύθυνος,
Τίτλος, Πρωτόκολλο

80573, ΚΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
Γραφείο Υποστήριξης της
Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, 9547/2022

Φορέας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισμός

€ 100.000,00

Χρηματοδότηση

€ 30.000,00

Περιγραφή

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για
την
6024/2022
πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
όπως αυτά παρατίθενται στο με αρ. πρωτ.
9547/2022 πρακτικό αξιολόγησης, από το οποίο
προκύπτει ότι:
για το Αντικείμενο 1 προκρίνεται η υποψήφια
Βασιλική Χολέβα-Τσιριγγάκη (6331/2022)
για το Αντικείμενο 2 προκρίνεται η μοναδική
υποψήφια Ελένη Κουμεντάκου (6441/2022)
για το Αντικείμενο 3 προκρίνεται η μοναδική
υποψήφια Ειρήνη Μαθέ (6830/2022)
για το Αντικείμενο 4 προκρίνεται η μοναδική
υποψήφια Παρασκευή Καραγιάννη (6369/2022)
για το αντικείμενο 5 η μοναδική υποψήφια
Κυριακή-Διονυσία Μαυρικίδου (6408/2022)

Απόφαση

Έγκριση

ΑΔΑ: ΨΞΣΛ46Ψ8ΝΨ-53Θ

για το αντικείμενο 6 προκρίνεται ο μοναδικός
υποψήφιος
Δημήτριος
Μπουμπάρης
(6443/2022).
Επισυνάπτεται πίνακας βαθμολόγησης
κατάταξης των υποψηφίων.

και

Υποψήφιος/α μπορεί να ασκήσει ένσταση
ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός
αποκλειστικής
προθεσμίας
πέντε
(5)
ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αρχίζει
από την επομένη της ανάρτησης των
αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο του
Ε.Λ.Κ.Ε. Ιονίου Πανεπιστημίου.
Λόγω μοναδικών υποψηφιοτήτων για τα
αντικείμενα 2 έως 6 τα αποτελέσματα
επικυρώνονται ως οριστικά.

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης

ΑΔΑ: ΨΞΣΛ46Ψ8ΝΨ-53Θ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 6024/2022 - Αντικείμενο 1 - του έργου 80573 με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της
Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» που εκτελείται στο πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΕΔΒΜ 2014-2020 με
κωδικό ΟΠΣ 5165222

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο Ιστορίας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
σε περίπτωση απόκτησής του από ίδρυμα του
εξωτερικού.

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

ΝΑΙ/ΌΧΙ

6331/2022
ΝΑΙ

6289/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

36 μονάδες

36

0

10 μονάδες

10

0

20 μονάδες

20

20

3 μονάδες ανά μήνα (έως 18
μονάδες)

18

0

Έως 16 Μονάδες
(α) κριτήριο έως 4 μονάδες
(β) κριτήριο έως 4 μονάδες
(γ) κριτήριο έως 4 μονάδες
(δ) κριτήριο έως 4 μονάδες

16

16

100,00
1

36,00
2

Συνεκτιμώμενα προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο
της Διαχείρισης Πληροφορίας αναγνωρισμένος
από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησής του
από ίδρυμα του εξωτερικού)
Μεταπτυχιακός Τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο
της Ιστορίας (αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε
περίπτωση απόκτησής του από ίδρυμα του
εξωτερικού)
Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
(επίπεδο ≥B2 ή αντίστοιχο)
Τεκμηριωμένη εμπειρία έως έξι (6) μήνες στην
Διαχείριση Πληροφοριών και στη διοικητική
υποστήριξη [Η απόδειξη της εμπειρίας βρίσκεται
στην ενότητα αξιολόγηση
προτάσεων]
Ειδικά για την θεματική συνέντευξη, τα επιμέρους
κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα ακόλουθα:
α) η διαθεσιμότητα,
β) το πνεύμα συνεργασίας/ομαδικότητας των
υποψηφίων,
γ) ευρηματικότητα /κριτική σκέψη,
δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους
Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

ΑΔΑ: ΨΞΣΛ46Ψ8ΝΨ-53Θ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 6024/2022 - Αντικείμενο 2 - του έργου 80573
με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» που εκτελείται
στο πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5165222

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο φιλόλογου ΑΕΙ με κατεύθυνση ιστορίας
ή/και αρχαιολογίας (αναγνωρισμένο από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από
ίδρυμα στο εξωτερικό)
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο ≥ C2 ή
αντίστοιχο)
Συνεκτιμώμενα προσόντα
Πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας (επίπεδο
≥ Β2 ή αντίστοιχο)
Καλή γνώση Ιταλικής γλώσσας (επίπεδο ≥ Α1 ή
αντίστοιχο)
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό με την
ειδικότητά του αντικείμενο έως 5 έτη

Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα/ευρωπαϊκά
έργα/προγράμματα.

Συγγραφικό και ερευνητικό έργο σε συναφή
θέματα.

Ειδικά για την θεματική συνέντευξη, τα
επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα
ακόλουθα:
α) η διαθεσιμότητα,
β) το πνεύμα συνεργασίας/ομαδικότητας των
υποψηφίων,
γ) ευρηματικότητα /κριτική σκέψη,
δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους
Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

ΝΑΙ/ΌΧΙ

6441/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

50 μονάδες

50

30 μονάδες

30

1 μονάδα ανά μήνα (έως 60
μονάδες συνολικά)

60

1 μονάδα ανά μήνα (και έως 16
μονάδες,
ανάλογα την συνάφεια και την
ποιότητα, αξιολογείται με βάση
ακαδημαϊκά κριτήρια κατ'
αναλογία της αξιολόγησης μελών
ΔΕΠ)
1 μονάδα ανά μήνα (και έως 16
μονάδες,
ανάλογα την συνάφεια και την
ποιότητα, αξιολογείται με βάση
ακαδημαϊκά κριτήρια κατ'
αναλογία της αξιολόγησης μελών
ΔΕΠ)

Έως 28 Μονάδες
(α) κριτήριο έως 7 μονάδες
(β) κριτήριο έως 7 μονάδες
(γ) κριτήριο έως 7 μονάδες
(δ) κριτήριο έως 7 μονάδες

16

12

28

196,00
1
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Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 6024/2022 - Αντικείμενο 3 - του έργου 80573 με
τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» που εκτελείται στο
πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5165222

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ (αναγνωρισμένο από
τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από
ίδρυμα στο εξωτερικό).

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

ΝΑΙ/ΌΧΙ

6830/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

30 μονάδες

30

Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα/ευρωπαϊκά
έργα/προγράμματα.

3 μονάδες ανά μήνα (έως 33
μονάδες)
(ανάλογα την συνάφεια και την
ποιότητα, αξιολογείται με βάση
ακαδημαϊκά κριτήρια κατ'
αναλογία της αξιολόγησης μελών
ΔΕΠ)

33

Ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
της πληροφορικής.
Η εμπειρία τεκμηριώνεται με βάση σχετική
πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή με σχετική
βεβαίωση ή από σχετικές δημοσιεύσεις σε
περιοδικά ή/και διεθνή συνέδρια.

Έως 22 μονάδες
δημοσιεύσεις ή παρουσιάσεις:
μονάδες έκαστη: 2

22

Ειδικά για την θεματική συνέντευξη, τα
επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα
ακόλουθα:
α) η διαθεσιμότητα,
β) το πνεύμα συνεργασίας/ομαδικότητας των
υποψηφίων,
γ) ευρηματικότητα /κριτική σκέψη,
δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους

Έως 15 Μονάδες
(α) κριτήριο έως 4 μονάδες
(β) κριτήριο έως 4 μονάδες
(γ) κριτήριο έως 4 μονάδες
(δ) κριτήριο έως 3 μονάδες

16

Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο
της Πληροφορικής (αναγνωρισμένο από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από
ίδρυμα στο εξωτερικό).
Συνεκτιμώμενα προσόντα
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο ≥ B2 ή
αντίστοιχο).

Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

101,00
1
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Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 6024/2022 - Αντικείμενο 4 - του έργου 80573
με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» που εκτελείται
στο πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5165222

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

ΝΑΙ/ΌΧΙ

6369/2022
ΝΑΙ

Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας
(αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση
απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό).

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της
Βιβλιοθηκονομίας (αναγνωρισμένο από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από
ίδρυμα στο εξωτερικό).

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

35 μονάδες

35

32 μονάδες

32

1 μονάδα ανά μήνα (έως 18
μονάδες)
(ανάλογα την συνάφεια και την
ποιότητα, αξιολογείται με βάση
ακαδημαϊκά κριτήρια κατ'
αναλογία της αξιολόγησης μελών
ΔΕΠ)

4

Έως 15 Μονάδες
(α) κριτήριο έως 4 μονάδες
(β) κριτήριο έως 4 μονάδες
(γ) κριτήριο έως 4 μονάδες
(δ) κριτήριο έως 3 μονάδες

15

Συνεκτιμώμενα προσόντα
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο ≥ C2 ή
αντίστοιχο).
Άριστη γνώση Γερμανικής Γλώσσας (επίπεδο ≥ C2
ή αντίστοιχο).

Εμπειρία ως βιβλιοθηκονόμος

Ειδικά για την θεματική συνέντευξη, τα
επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα
ακόλουθα:
α) η διαθεσιμότητα,
β) το πνεύμα συνεργασίας/ομαδικότητας των
υποψηφίων,
γ) ευρηματικότητα /κριτική σκέψη,
δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους
Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

86,00
1

ΑΔΑ: ΨΞΣΛ46Ψ8ΝΨ-53Θ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 6024/2022 - Αντικείμενο 5 - του έργου 80573 με
τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» που εκτελείται στο
πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5165222

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο
εξωτερικό).
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (αναγνωρισμένο
από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του
από ίδρυμα στο εξωτερικό).
Συνεκτιμώμενα προσόντα
Επαγγελματική εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο ≥
C1 ή αντίστοιχο).
Ειδικά για την θεματική συνέντευξη, τα
επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα
ακόλουθα:
α) η διαθεσιμότητα,
β) το πνεύμα συνεργασίας/ομαδικότητας των
υποψηφίων,
γ) ευρηματικότητα /κριτική σκέψη,
δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους
Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

ΝΑΙ/ΌΧΙ

6408/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

1 μονάδα ανά μήνα (έως 50
μονάδες)

50

35 μονάδες

35

Έως 15 Μονάδες
(α) κριτήριο έως 4 μονάδες
(β) κριτήριο έως 4 μονάδες
(γ) κριτήριο έως 4 μονάδες
(δ) κριτήριο έως 3 μονάδες

15

100,00
1

ΑΔΑ: ΨΞΣΛ46Ψ8ΝΨ-53Θ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 6024/2022 - Αντικείμενο 6 - του έργου 80573 με
τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» που εκτελείται στο
πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5165222

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο Μεταφραστή, ΑΕΙ Ξένων Γλωσσών,
Διερμηνείας και Μετάφρασης (αναγνωρισμένο
από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του
από ίδρυμα στο εξωτερικό).
Συνεκτιμώμενα προσόντα
Επαγγελματική Εμπειρία στη διοργάνωση
συνεδρίων και εργαστηρίων, αλλά και στην
διαχείριση ιστότοπου, περιεχομένου και μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (έως 5 μήνες)
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
(επίπεδο ≥ C2 ή αντίστοιχο))

Γνώση της Γερμανικής γλώσσας

Ειδικά για την θεματική συνέντευξη, τα
επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα
ακόλουθα:
α) η διαθεσιμότητα,
β) το πνεύμα συνεργασίας/ομαδικότητας των
υποψηφίων,
γ) ευρηματικότητα /κριτική σκέψη,
δ) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους
Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

ΝΑΙ/ΌΧΙ

6443/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)

ΝΑΙ

2 μονάδες ανά μήνα/δράση (έως
10 μονάδες)

0

45 μονάδες

0

Άριστη Γνώση (επίπεδο ≥ C1): 30
μονάδες
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο ≥ Β2):
20 μονάδες
Καλή γνώση (επίπεδο ≥ Β1): 10
μονάδες

0

Έως 15 Μονάδες
(α) κριτήριο έως 4 μονάδες
(β) κριτήριο έως 4 μονάδες
(γ) κριτήριο έως 4 μονάδες
(δ) κριτήριο έως 3 μονάδες

15

15,00
1

