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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 60 έκτακτης Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε
του Ιονίου Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε
την 16η.11.2022
ης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Γ2. Νέα θέματα (Αιτήσεις - Προτάσεις (Λοιπά))
………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Α/Α

2

Έργο, Επιστημονικά
Υπεύθυνος, Τίτλος,
Πρωτόκολλο

80597, ΠΑΤΕΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ,
Ενίσχυση της ψηφιακής
καινοτομίας και της ικανότητας
μετασχηματισμού των
Πανεπιστημίων σε ένα
επιχειρηματικό οικοσύστημα Φάση 1, 10394/2022

Φορέας

A.B. INSTITUTE OF
ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT LTD

Προϋπολογισμός

€ 74.300,00

Χρηματοδότηση

-

Περιγραφή

Απόφαση

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 9852/2022

Έγκριση

όπως αυτά παρατίθενται στο με αρ. πρωτ.
10394/2022 πρακτικό αξιολόγησης, από το οποίο
προκύπτει ότι
για το αντικείμενο 1 προκρίνεται η μοναδική
υποψήφια Παναγιώτα Χασάπη (10021/2022)
για το αντικείμενο 2 προκρίνεται η μοναδική
υποψήφια Μαρία Σαββινοπούλου (10271/2022)
για το αντικείμενο 3 προκρίνεται ο μοναδικός
υποψήφιος Γεώργιος Γιώτης (10272/2022)
Επισυνάπτονται
πίνακες
βαθμολόγησης
υποψηφίων.
Λόγω
μοναδικών
υποψηφιοτήτων
τα
αποτελέσματα επικυρώνονται ως οριστικά.
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου
Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης

ΑΔΑ: 9ΒΕΩ46Ψ8ΝΨ-4ΟΛ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 9852/2022 - Αντικείμενο 1- του έργου 80597 με τίτλο «Ενίσχυση της
ψηφιακής καινοτομίας και της ικανότητας μετασχηματισμού των Πανεπιστημίων σε ένα επιχειρηματικό
οικοσύστημα - Φάση 1»

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο ανώτατης σχολής κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση
απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό)
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της
Πληροφορικής και της καινοτομίας αναγνωρισμένος από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα της
αλλοδαπής).

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

ΝΑΙ/ΌΧΙ

10021/2022
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

Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για επίπεδο Β2: 10 μονάδες
Για επίπεδο C1: 15 μονάδες
Για επίπεδο C2: 20 μονάδες

20

Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας επιπλέον της αγγλικής

Για επίπεδο Β2: 5 μονάδες
Για επίπεδο C1: 10 μονάδες
Για επίπεδο C2: 15 μονάδες

5

Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε διοικητική
υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή σε επικουρία
διδακτικού έργου μελών ΔΕΠ, τουλάχιστον ενός έτους και
μέγιστο 2 ετών

Μήνες * 2 μονάδες (έως 48
μονάδες)

48

Έως 45 μονάδες
(α) έως 25 μονάδες
(β) έως 20 μονάδες

45

Συνεκτιμώμενα προσόντα

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και
δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους
καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας
των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.
Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

118,00
Πρόκριση

ΑΔΑ: 9ΒΕΩ46Ψ8ΝΨ-4ΟΛ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 9852/2022 - Αντικείμενο 2- του έργου 80597 με τίτλο «Ενίσχυση της
ψηφιακής καινοτομίας και της ικανότητας μετασχηματισμού των Πανεπιστημίων σε ένα επιχειρηματικό
οικοσύστημα - Φάση 1»

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (αναγνωρισμένο από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο
εξωτερικό).
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, με συνάφεια ή σχετική
συνάφεια προς το αντικείμενο (αναγνωρισμένος από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο
εξωτερικό)
Διδακτορικός τίτλος σπουδών με συνάφεια ή σχετική
συνάφεια προς το αντικείμενο (αναγνωρισμένος από τον
ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο
εξωτερικό)

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

ΝΑΙ/ΌΧΙ

10271/2022
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

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

ΝΑΙ

Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για επίπεδο Β2: 10 μονάδες
Για επίπεδο C1: 15 μονάδες
Για επίπεδο C2: 20 μονάδες

20

Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας επιπλέον της αγγλικής

Για επίπεδο Β2: 5 μονάδες
Για επίπεδο C1: 10 μονάδες
Για επίπεδο C2: 15 μονάδες

0

Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση έργων ή
ερευνητικών προγραμμάτων, τουλάχιστον ενός έτους και
μέγιστο 2 ετών

Μήνες * 2 μονάδες (έως 48
μονάδες)

48

Έως 45 μονάδες
(α) έως 25 μονάδες
(β) έως 20 μονάδες

45

Συνεκτιμώμενα προσόντα

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και
δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους
καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας
των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.
Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

113,00
Πρόκριση

ΑΔΑ: 9ΒΕΩ46Ψ8ΝΨ-4ΟΛ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 9852/2022 - Αντικείμενο 3- του έργου 80597 με τίτλο «Ενίσχυση της
ψηφιακής καινοτομίας και της ικανότητας μετασχηματισμού των Πανεπιστημίων σε ένα επιχειρηματικό
οικοσύστημα - Φάση 1»

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Υποχρεωτικά-Απαιτούμενα προσόντα
Πτυχίο Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
(αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης
του από ίδρυμα στο εξωτερικό).
Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις
Οικονομικές και/ή Διοικητικές Επιστήμες, (αναγνωρισμένος
από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα
στο εξωτερικό)

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

ΝΑΙ/ΌΧΙ

10272/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ (Η μη πλήρωση του
κριτηρίου καθιστά την πρόταση
απορριπτέα)
Μεταπτυχιακό 50 μονάδες /
Διδακτορικό 100 μονάδες (Η μη
πλήρωση του κριτηρίου καθιστά
την πρόταση απορριπτέα)

ΝΑΙ

50

Συνεκτιμώμενα προσόντα
Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για επίπεδο Β2: 10 μονάδες
Για επίπεδο C1: 15 μονάδες
Για επίπεδο C2: 20 μονάδες

20

Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας επιπλέον της αγγλικής

Για επίπεδο Β2: 5 μονάδες
Για επίπεδο C1: 10 μονάδες
Για επίπεδο C2: 15 μονάδες

0

Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση έργων ή
ερευνητικών προγραμμάτων, τουλάχιστον ενός έτους και
μέγιστο 2 ετών

Μήνες * 2 μονάδες (έως 48
μονάδες)

46

Έως 45 μονάδες
(α) έως 25 μονάδες
(β) έως 20 μονάδες

45

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και
δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους
καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας
των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.
Σύνολο Βαθμολογίας
Κατάταξη

161,00
Πρόκριση

