
  

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Απόφαση 3/16.03.2021 
        Της 135ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 16-03-2021 

 

Την 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 135η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4547/12.03.2021 

Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος (φυσική 

παρουσία). 

2. Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης).  

3. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Δημόπουλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130 
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14. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Προέδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος. 

2. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος. 

3. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

τακτικό μέλος. 

4. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος. 

5. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος. 

6. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένη, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος 

κ. Γιαννούλη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Όλγα Μπουσιούτη, μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:30 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Θέμα 3: Αίτημα της Επικούρου Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλολογίας κ. Μαρίας Ξέστερνου, Επιστημονικά 

Υπεύθυνης του έργου «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (Κ.Α. 80553) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070524, για έγκριση Πρακτικού 

Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 1260/27.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
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ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για την υλοποίηση τμημάτων του έργου. (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σοφία 

Ζυγά) 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα μέλη 

για το υπ΄ αριθμ. 3315/25.02.2021 αίτημα της Επικούρου Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλολογίας κ. Μαρίας 

Ξέστερνου, Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (Κ.Α. 80553) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070524, για 

έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 1260/27.01.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για την υλοποίηση τμημάτων του έργου. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

α) την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3372/25.02.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 1260/27.01.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για την υλοποίηση τμημάτων 

του έργου «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(ολιστική προσέγγιση)» (Κ.Α. 80553) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070524, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με Κωδικό Πράξης 2020ΣΕ34510421, 

όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και 

β) την έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου με τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 

1676/03.02.2021 ως κάτωθι: 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου 

Ειδικότητα: Επιστημονικό Προσωπικό – Ερευνητής 

Χρονική Διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε 

κάθε περίπτωση μετά το πέρας των ενστάσεων και έως τις 14/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης έως τη λήξη του έργου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Τόπος: Ο τόπος εκτέλεσης της εργασίας είναι η έδρα του ερευνητή. Ο τόπος πραγματοποίησης των 

συναντήσεων είναι η έδρα του Πανεπιστημίου (Τρίπολη) ή διαδικτυακά προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα 

προστασίας από τον COVID-19. 

Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 4.600,00€ 

(συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των λοιπών νόμιμων κρατήσεων ή κάθε άλλης 

επιβάρυνσης). 

Αντικείμενο εργασίας:  

Το αντικείμενο της θέσης αφορά τη συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες-παραδοτέα των ακόλουθων ΠΕ:  

 ΠΕ2 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός – Σχεδιασμός των επιμέρους στόχων του εκπαιδευτικού-

επιμορφωτικού υλικού του γενικού μέρους που θα αφορά ι) στα συστήματα Σύγχρονης Τηλε-

Εκπαίδευσης, ιι) της ειδικότητας των φιλολόγων, και ιιι) στο σχεδιασμό σεναρίων εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας, καθώς και καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού ασύγχρονης και σύγχρονης 

επιμόρφωσης. 

 ΠΕ3 Σχεδίαση Τρόπου Πρακτικής Εξάσκησης και Ανατροφοδότησης Ατομικής Εργασίας – Σχεδιασμός 

του τρόπου εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα το σχεδιασμό ενός διδακτικού σχεδίου για τη 

διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς 

και καθορισμός του τρόπου πρακτικής εξάσκησης αλλά και της ανατροφοδότησης με ασύγχρονο και 

σύγχρονο τρόπο για τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας Φιλολόγων. 

 ΠΕ4 Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού για Δράση Δ1, Δ2 & Δ3 – Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού 

(σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης) για εκπαιδευτικούς ειδικότητας Φιλολόγων. 
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 ΠΕ5 Επιμόρφωση Επιμορφωτών – Πρόσκληση και επιμόρφωση των επιμορφωτών που θα 

επιμορφώσουν εκπαιδευτικούς. 

 ΠΕ7 Παρακολούθηση Πορείας Υποέργου και Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας –Ποσοτικοποίηση της 

προόδου των πακέτων εργασίας, αξιολόγηση της ολοκλήρωσης των παραδοτέων και των ορόσημων 

των πακέτων εργασίας και ανάλυση της αποτελεσματικότητας του υποέργου όπως έχουν καθοριστεί 

στους αντίστοιχους Πίνακες Δεικτών κατά την υποβολή της πρότασης.  

 ΠΕ8 Βιωσιμότητα Υποέργου – Διαμόρφωση ενός MOOC (Massive Open Online Course) και ανάπτυξη 

του επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας του που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των 

αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης μετά το τέλος του έργου. 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: elke@uop.gr (με αποδεικτικό παράδοσης) ή με απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της 

Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00 (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, 

Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας 

ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                Τρίπολη, 16 Μαρτίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 1260/27-01-2021 (ΑΔΑ:620Σ469Β7Δ-ΦΒΑ) 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Μαρία Ξέστερνου, Επίκουρη Καθηγήτρια  

2. Βασίλης Πουλόπουλος, επίκουρος Καθηγητής 

3. Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια  

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση της 127ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2/16.12.2020) (ΑΔΑ: 6Β7Ψ469Β7ΔΙ40).  Η ορισθείσα Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε 

τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 11-2-2021 (ημερομηνία λήξης αποστολής των φακέλων 

των υποψηφίων), με συστημένη επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας 

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για την ανάθεση για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου, για την 

υλοποίηση τμημάτων (αφορά τη συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες-παραδοτέα των ακόλουθων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4,ΠΕ5,ΠΕ7 

και ΠΕ8) του έργου με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης» με MIS 5070524 (Κ.Α. 80553), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η σύμβαση 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πράξης 

2020ΣΕ34510421 

Αντικείμενο της Θέσης 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου 

Ειδικότητα: Επιστημονικό Προσωπικό – Ερευνητής 

Χρονική Διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 14/12/2021, 

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και 

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Τόπος: Ο τόπος εκτέλεσης της εργασίας είναι η έδρα του ερευνητή. Ο τόπος πραγματοποίησης των συναντήσεων είναι η 

έδρα του Πανεπιστημίου (Τρίπολη) ή διαδικτυακά προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. 

Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 4.600,00€ (συμπεριλαμβανομένων 

αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των λοιπών νόμιμων κρατήσεων ή κάθε άλλης επιβάρυνσης).  
 
 

Σύντομη περιγραφή του αντικείμενου της Πράξης: 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά την ταχύρρυθμη επιμόρφωση 20 ωρών εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων 

(μονίμων και αναπληρωτών) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών με αντικείμενο την καλλιέργεια 

των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένου και της ειδικής αγωγής) σε διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία, προκειμένου να 

καταστεί εφικτή και με ποιοτικούς όρους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.  

Ακόμα, στόχοι του έργου είναι η διασφάλιση της ποιότητας εκτέλεσης των ενεργειών σε διάφορα πακέτα εργασίας και η 

διαρκής διαμορφωτική αξιολόγηση της πορείας του υποέργου και της ποιότητας των παραδοτέων του. 

 

Αντικείμενο εργασίας: 

Το αντικείμενο της θέσης αφορά τη συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες-παραδοτέα των ακόλουθων ΠΕ: 

ΠΕ2 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός – Σχεδιασμός των επιμέρους στόχων του εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού υλικού του 

γενικού μέρους που θα αφορά ι) στα συστήματα Σύγχρονης Τηλε-Εκπαίδευσης, ιι) της ειδικότητας των φιλολόγων, και ιιι) 

στο σχεδιασμό σεναρίων εξ αποστάσεως διδασκαλίας, καθώς και καθορισμός των προδιαγραφών του υλικού ασύγχρονης 

και σύγχρονης επιμόρφωσης. 

ΠΕ3 Σχεδίαση Τρόπου Πρακτικής Εξάσκησης και Ανατροφοδότησης Ατομικής Εργασίας – Σχεδιασμός του τρόπου 

εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα το σχεδιασμό ενός διδακτικού σχεδίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής 

ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και καθορισμός του τρόπου πρακτικής εξάσκησης αλλά και 

της ανατροφοδότησης με ασύγχρονο και σύγχρονο τρόπο για τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας Φιλολόγων. 

ΠΕ4 Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού για Δράση Δ1, Δ2 & Δ3 – Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού (σύγχρονης και 

ασύγχρονης επιμόρφωσης) για εκπαιδευτικούς ειδικότητας Φιλολόγων. 
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ΠΕ5 Επιμόρφωση Επιμορφωτών – Πρόσκληση και επιμόρφωση των επιμορφωτών που θα επιμορφώσουν εκπαιδευτικούς. 

ΠΕ7 Παρακολούθηση Πορείας Υποέργου και Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας –Ποσοτικοποίηση της προόδου των 

πακέτων εργασίας, αξιολόγηση της ολοκλήρωσης των παραδοτέων και των ορόσημων των πακέτων εργασίας και ανάλυση 

της αποτελεσματικότητας του υποέργου όπως έχουν καθοριστεί στους αντίστοιχους Πίνακες Δεικτών κατά την υποβολή 

της πρότασης. 

ΠΕ8 Βιωσιμότητα Υποέργου – Διαμόρφωση ενός MOOC (Massive Open Online Course) και ανάπτυξη του 

επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας του που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης μετά 

το τέλος του έργου. 

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα 

● Πτυχίο Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται 

συμπληρωματικά βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (βλ. σημείωση 3). 

● Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα πεδία των Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών επιστημών Εάν ο τίτλος 

έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται συμπληρωματικά βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το 

ΔΟΑΤΑΠ (βλ. σημείωση 3) 

● Αναγνωρισμένος Διδακτορικός τίτλος σπουδών στα πεδία των Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών επιστημών Εάν ο τίτλος 

έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται συμπληρωματικά βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το 

ΔΟΑΤΑΠ (βλ. σημείωση 3). 

● Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές μέχρι το πέρας 

της σύμβασης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην 

περίπτωση που ο υποψήφιος / η υποψήφια δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από τη μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

● Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, βάσει κριτηρίων του ΑΣΕΠ. 

● Πιστοποιημένη ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της εκπαίδευσης (τυπικής ή μη τυπικής). 

●Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχειριστική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς, διεθνείς, εθνικούς ή ιδιωτικούς κοινωφελείς πόρους, δράσεων/ ερευνητικών ή πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

● Συνέντευξη 

Επιθυμητά προσόντα / κριτήρια επιλογής: 

Κριτήριο Οδηγία αξιολόγησης Βαρύτητα (%) 

Πιστοποιημένη γνώση 

Αγγλικής γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

(βλ. Σημείωση 11) 

 

Καλή: 50 μονάδες 

Πολύ καλή: 80 μονάδες 

Άριστη: 100 μονάδες 

10% 

Τεκμηριωμένη Ερευνητική 

εμπειρία στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (τυπικής ή μη 

τυπικής).  

 

5 μονάδες για κάθε μήνα συμμετοχής σε 

ερευνητικό έργο στο πεδίο της εκπαίδευσης 

(τυπικής ή μη τυπικής). Μέγιστο: 100 μονάδες 

(βλ. σημείωση 4) 

30% 

Τεκμηριωμένη 

Επαγγελματική εμπειρία στη 

διαχειριστική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς, 

εθνικούς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, 

δράσεων/ ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα. 

5 μονάδες για κάθε μήνα συμμετοχής σε 

διαχειριστική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων 

από ευρωπαϊκούς, διεθνείς, εθνικούς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, δράσεων/ ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, σε δημόσιο ή 

ιδιωτικό φορέα. 

Μέγιστο: 100 μονάδες 

(βλ. σημείωση 4) 

30% 

Συνέντευξη 

Η επιτροπή θα αξιολογήσει σημαντικές για τη 

θέση δεξιότητες, όπως ενδεικτικά κατανόηση 

αντικειμένου, συναφή κατάρτιση, δεξιότητες 

επικοινωνίας και δεξιότητες συνεργασίας. 

30% 
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Μέγιστο: 100 μονάδες. (βλ. σημείωση 6) 

Σύνολο  100% 

Σημείωση 1. Το αναφερόμενο ποσό αμοιβής αντιστοιχεί στο σύνολο της δαπάνης και περιλαμβάνει κάθε νόμιμη κράτηση 

ή άλλη επιβάρυνση. 

Σημείωση 2. Η διάρκεια της ανάθεσης είναι όπως αναγράφεται ανωτέρω, με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, έως τις 14/12/2021 και δυνατότητα χρονικής επέκτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου. 

Σημείωση 3. Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 

Σημείωση 4. Η εμπειρία (ερευνητική/διαχειριστική) σε έργο συγκεκριμένου αντικειμένου τεκμηριώνεται σωρευτικά: 

α. με την προσκόμιση σύμβασης στην οποία αναγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της εργασίας και η διάρκειά της, και 

με την προσκόμιση ενός τουλάχιστον αποδεικτικού πληρωμής (παραστατικό/τιμολόγιο/τίτλος κτήσης) 

και 

με Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία των συμβάσεων είναι 

ακριβή και αληθή. 

ή 

β. με την προσκόμιση βεβαίωσης απασχόλησης στην οποία αναγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της εργασίας και η 

διάρκειά της και με προσκόμιση ενός τουλάχιστον αποδεικτικού πληρωμής (παραστατικό/τιμολόγιο/τίτλος κτήσης) 

και 

με Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία των βεβαιώσεων είναι 

ακριβή και αληθή. 

Σημείωση 5. Η επιτροπή επιλογής θα κατατάξει τους υποψήφιους με βάση τα επιπρόσθετα προσόντα και θα καλέσει σε 

συνέντευξη τους 5 επικρατέστερους. Σε περίπτωση που στην τελευταία, πέμπτη θέση ισοβαθμούν άνω του ενός 

υποψηφίου, θα γίνει κλήρωση. 

 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθοι φάκελοι υποψηφίων με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 

1672/03.02.2021  

1676/03.02.2021  

1922/05.02.2021  

2233/10.02.2021  

2335/11.02.2021  

 

Μετά από μελέτη των φακέλων των υποψηφίων με αρ. πρωτ. 1672/03.02.2021, 1676/03.02.2021, 1922/05.02.2021, 

2233/10.02.2021και 2335/11.02.2021, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει ότι οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα, ως εκ τούτου συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των επιπρόσθετων προσόντων. 

 

 

Αξιολόγηση Επιπρόσθετων Προσόντων 

Επισημαίνεται ότι πριν την αξιολόγηση των επιπρόσθετων προσόντων,  με αίτηση στις 22/2/2021, με αρ. πρωτ. 3093/23-

02-2021, απεσύρθει η υποψηφιότητα 2233/10.02.2021  λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου αρ. πρωτ. 1672/03.02.2021, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

ακολούθων κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

Κριτήριο Βαρύτητα 

(%) 

Βαθμολογία 

με εφαρμογή 

συντελεστή 

βαρύτητας 

Παρατηρήσεις 

στη 

βαθμολόγηση 

Πιστοποιημένη γνώση 

Αγγλικής γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

(βλ. Σημείωση 11) 

 

10% 8 

Πολύ καλή 

γνώση, C1 

TIE 

Τεκμηριωμένη Ερευνητική 30%  Συμβάσεις ή 
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εμπειρία στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (τυπικής ή μη 

τυπικής).  

 

 

0 
 

βεβαιώσεις που 

δεν 

προσμετρώνται 

λόγω ελλείψεων 

στα αποδεικτικά 

μέσα, όπως 

προβλέπονται 

στην οικεία 

πρόσκληση -Δεν 

προσκομίστηκαν 

παραστατικά/ 

τιμολόγια/ τίτλοι 

κτήσης) 

Τεκμηριωμένη 

Επαγγελματική εμπειρία στη 

διαχειριστική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς, 

εθνικούς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, 

δράσεων/ ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα. 

30% 

 

 

0 

 

Συμβάσεις ή 

βεβαιώσεις που 

δεν 

προσμετρώνται 

λόγω ελλείψεων 

στα αποδεικτικά 

μέσα, όπως 

προβλέπονται 

στην οικεία 

πρόσκληση -Δεν 

προσκομίστηκαν 

παραστατικά/ 

τιμολόγια/ τίτλοι 

κτήσης) 

Συνέντευξη 30% 25 

Επαρκής 

κατανόηση του 

αντικειμένου και 

των απαιτήσεων 

της υλοποίησης 

των παραδοτέων.  

Υψηλή ικανότητα 

συνεργασίας και 

διάθεση 

περαιτέρω 

ενίσχυσης των 

σχετικών 

δεξιοτήτων. Η 

εμπειρία της 

συγκεκριμένης 

υποψηφιότητας 

καλύπτει μερικώς 

τη διττή διάσταση 

του αντικειμένου 

(ερευνητική -  

διαχειριστική). 

Σύνολο 100% 33  

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου αρ. πρωτ. 1676/03.02.2021, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

ακολούθων κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

Κριτήριο Βαρύτητα 

(%) 

Βαθμολογία 

με 

Παρατηρήσεις 

στη 
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εφαρμογή 

συντελεστή 

βαρύτητας 

βαθμολόγηση 

Πιστοποιημένη γνώση 

Αγγλικής γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

(βλ. Σημείωση 11) 

 

10%  10 
Άριστη Γνώση, 

C2 Cambridge 

Τεκμηριωμένη Ερευνητική 

εμπειρία στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (τυπικής ή μη 

τυπικής).  

 

30% 30 

Βεβαιώσεις σε 

συναφές 

αντικείμενο οι 

οποίες 

συνοδεύονται 

από το σύνολο 

των 

αποδεικτικών  

μέσων – όπως 

προβλέπεται 

στην οικεία 

πρόσκληση 

(παραστατικά 

και υπεύθυνη 

δήλωση). 

Τεκμηριωμένη 

Επαγγελματική εμπειρία στη 

διαχειριστική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς, 

εθνικούς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, 

δράσεων/ ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα. 

30% 30 

Συμβάσεις σε 

συναφές 

αντικείμενο οι 

οποίες 

συνοδεύονται 

από το σύνολο 

των 

αποδεικτικών  

μέσων – όπως 

προβλέπεται 

στην οικεία 

πρόσκληση 

(παραστατικά 

και υπεύθυνη 

δήλωση). 

Συνέντευξη 30% 28 

Σαφής 

κατανόηση του 

αντικειμένου 

και των 

απαιτήσεων της 

υλοποίησης των 

παραδοτέων. 

Υψηλή 

ικανότητα 

συνεργασίας και 

κριτική 

αντίληψη. 

Σύνολο 100% 98  

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου αρ. πρωτ. 1922/05.02.2021, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

ακολούθων κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

Κριτήριο Βαρύτητα Βαθμολογία Παρατηρήσεις 
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(%) με 

εφαρμογή 

συντελεστή 

βαρύτητας 

στη 

βαθμολόγηση 

Πιστοποιημένη γνώση 

Αγγλικής γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

(βλ. Σημείωση 11) 

 

10% 10 
Άριστη Γνώση, 

C2 Cambridge 

Τεκμηριωμένη Ερευνητική 

εμπειρία στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (τυπικής ή μη 

τυπικής).  

 

30% 0 

Απουσία 

συμβάσεων ή 

βεβαιώσεων σε 

συναφές 

αντικείμενο 

Τεκμηριωμένη 

Επαγγελματική εμπειρία στη 

διαχειριστική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς, 

εθνικούς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, 

δράσεων/ ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα. 

30% 0 

Απουσία 

συμβάσεων ή 

βεβαιώσεων σε 

συναφές 

αντικείμενο 

Συνέντευξη 30% 15 

Περιορισμένη 

κατανόηση του 

αντικειμένου, 

αλλά διάθεση 

πρόσκτησης των 

δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για 

την εκπόνηση 

του έργου. 

Σχετικά 

επαρκής όσον 

αφορά την 

ικανότητα 

συνεργασίας 

στο 

συγκεκριμένο 

πεδίο. 

Σύνολο 100% 25  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου αρ. πρωτ. 2335/11.02.2021, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των 

ακολούθων κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

Κριτήριο Βαρύτητα (%)  Παρατηρήσεις 

στη 

βαθμολόγηση 

Πιστοποιημένη γνώση 

Αγγλικής γλώσσας βάσει 

των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

(βλ. Σημείωση 11) 

 

10% 8 

Πολύ καλή 

γνώση, C1 

TIE 

 30%  Συμβάσεις ή 
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Τεκμηριωμένη Ερευνητική 

εμπειρία στο πεδίο της 

εκπαίδευσης (τυπικής ή μη 

τυπικής).  

 

0 

 

βεβαιώσεις που 

δεν 

προσμετρώνται 

λόγω ελλείψεων 

στα αποδεικτικά 

μέσα, όπως 

προβλέπονται 

στην οικεία 

πρόσκληση - 

Δεν 

προσκομίστηκα

ν παραστατικά/ 

τιμολόγια/ 

τίτλοι κτήσης) 

Τεκμηριωμένη 

Επαγγελματική εμπειρία στη 

διαχειριστική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από 

ευρωπαϊκούς, διεθνείς, 

εθνικούς ή ιδιωτικούς 

κοινωφελείς πόρους, 

δράσεων/ ερευνητικών ή 

πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων, σε δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα. 

 

30% 

 

 

0 

 

Απουσία 

συμβάσεων ή 

βεβαιώσεων σε 

συναφές 

αντικείμενο. 

Συνέντευξη 30% 20 

 

Σημαντική 

εμπειρία στην 

εποπτεία 

συγχρηματοδοτ

ούμενων έργων 

αλλά όχι άμεση 

σχετική 

εμπλοκή που να 

καλύπτει το 

αντικείμενο της 

πρόσκλησης. 

Υψηλή 

επικοινωνιακή 

ικανότητα. 

 

Σύνολο 100% 28  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της υπ΄ αριθμ. 1260/27-01-2021 (ΑΔΑ:620Σ469Β7Δ-ΦΒΑ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων, η Τριμελής 

Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την επιλογή της υποψηφιότητας αρ. πρωτ. 1676/03.02.2021 με 

συνολική βαθμολογία 98,  βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε (1) ένα  άτομο ως ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ, 

στη πόλη Τρίπολη , με τους όρους που προδιαγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1260/27-01-2021) 

(ΑΔΑ:620Σ469Β7Δ-ΦΒΑ)  του έργου με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης» με MIS 5070524 (Κ.Α. 80553). 
Σε περίπτωση μη αποδοχής από υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 1676/03.02.2021, προτείνονται κατά σειρά βαθμολογίας οι 

κάτωθι επιλαχόντες:  

1. 1672/03.02.2021, με συνολική βαθμολογία: 33 
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2. 2335/11.02.2021,  με συνολική βαθμολογία: 28 

 

 

Τρίπολη, 24 Φεβρουαρίου 2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

 

 

1. Μαρία Ξέστερνου, Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

 

 

 

 

2. Βασίλης Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

 

 

 

3. Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια 
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