
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               ΑΠΟΦΑΣΗ 17/12.02.2019         
          Της 77ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 12-02-2019 

 
Την 12η  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος 

Α. Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 77η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1991/08.02.2019 

Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας Σοφίας Ζυγά.  

 

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος. 

2. Αγγελίδης Τιμόθεος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Βελιώτη - Γεωργοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος. 

6. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, Αντιπρόεδρος, τακτικό μέλος. 

2. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. 

Επίσης, από τη Συνεδρίαση απουσίαζε αιτιολογημένα το τακτικό μέλος κ. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, την 

          

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, Φαξ: 2710 372123  



οποία αναπλήρωσε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών, κ. Νικόλαος Ζαχαριάς.  

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παπαδοπούλου.  

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 9:35 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Θέμα 17: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22068/17.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του έργου «e - Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (K.A. 0354), 

που υλοποιείται στo πλαίσιo της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

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

μέλη για το υπ΄ αριθμ. 1903/05.02.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22068/17.12.2018 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «e - Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής 

Λαογραφίας» (K.A. 0354), που υλοποιείται στo πλαίσιo της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα:  

α) την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1903/05.02.2019 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22068/17.12.2018 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της 

οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) τη σύναψη σύμβασης έργου με την κ. Ιοκάστη Θεοχάρη (ΑΦΜ: 138281489), με αντικείμενο Σχεδιασμός 

και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων του έργου (εκπαιδευτική έρευνα και σύνταξη 

ερευνητικού πορίσματος για το συλλεχθέν πολιτιστικό υλικό), παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, 

αξιολόγηση και διάχυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας», στο πλαίσιο 

του έργου «e - Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (K.A. 0354), που υλοποιείται στo 

πλαίσιo της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης μετά το πέρας των ενστάσεων και ημερομηνία λήξης 

03/06/2020 (ημερομηνία λήξης του έργου) και αμοιβή 12.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 

αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). 

 

Σημειώνεται ότι: 



α) Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 στο ανωτέρω ποσό 

θα συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εργοδοτικές 

εισφορές ΕΦΚΑ θα βαρύνουν το έργο. 

β) Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την κ. Ιοκάστη Θεοχάρη εγκρίνεται η ανάθεση του έργου στον 

επιλαχόντα κ. Στέφανο Πόθο. 

 

Σημειώνεται ότι από την ψηφοφορία εξαιρέθηκε η Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής κα Δέσποινα Τσακίρη, καθώς συμμετείχε ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της ανωτέρω 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω Φαξ (2710 372123) 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 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, 12 Φεβρουαρίου 2019 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. Β22068/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΜΛ1469Β7Δ-ΑΧΥ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος ορίσθηκαν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης: 

 

1. Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια   

2. Αθανάσιος Κατσής, Καθηγητής  

3. Μαρία Ξέστερνου, Επίκουρη Καθηγήτρια   

 

σύμφωνα με την Απόφαση 21/04.12.2018  της 73ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 67ΓΟ469Β7Δ-Φ9Φ). Η ορισθείσα Επιτροπή εξέτασε και 

αξιολόγησε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 2-1-2019 (ημερομηνία λήξης 

αποστολής προτάσεων), 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 έργου σε ένα (1) άτομοστην πόλη 

της Κορίνθου, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο: «E - Sisifos: Ψηφιακό 

Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 

Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 

2014 – 2020. 

 

Αντικείμενο θέσης: 

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων του έργου (εκπαιδευτική έρευνα και 

σύνταξη ερευνητικού πορίσματος για το συλλεχθέν πολιτιστικό υλικό), παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, 

αξιολόγηση και διάχυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 Πτυχίο φιλολόγου της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής στο πεδίο 

του σχεδιασμού, της υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων (τυπική, 

άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση). 

 Πιστοποιημένη εμπειρία στο σχεδιασμό και στον επιστημονικό συντονισμό ερευνητικών έργων και 

προγραμμάτων. Θα συνεκτιμηθεί η συνάφεια της εμπειρίας με το αντικείμενο του έργου, ήτοι έργα 

ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου (επεξεργασία, τεκμηρίωση, αποτύπωση, διάχυση και 

δημοσιοποίηση). 

 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα που άπτονται του χώρου της επικοινωνίας και των 

ΜΜΕ. 

 Τεκμηριωμένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2). 



 

 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα M.S. Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), 

Υπηρεσίες διαδικτύου 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 

 

 

 

Επιπρόσθετα προσόντα 

 

 Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (Μέχρι 2 ανακοινώσεις/ δημοσιεύσεις σε 

διεθνή συνέδρια: 2 μονάδες. Από 3 μέχρι και 5 ανακοινώσεις/ δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια: 5 

μονάδες). 

 Εμπειρία στη διαμόρφωση και διαχείριση διαδικτυακών τόπων. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

 

Δέκα επτά (17) μήνες μέχρι τη λήξη του έργου το 2020. 

 

Αμοιβή 

 

12.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Σε περίπτωση 

υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016,στο ανωτέρω ποσό θα 

συμπεριλαμβάνονται οι αναλογούσες εισφορέςασφαλισμένου ΕΦΚΑ, ενώ οι αναλογούσες εισφορές ΕΦΚΑ 

θα βαρύνουν το έργο. 

 

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

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Υποψήφιος 

Β22195/20.12.2018(Συστημένη Επιστολή) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  

Β22277/27.12.2018(Συστημένη Επιστολή) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΘΟΣ  

01/02.01.2019(Συστημένη Επιστολή) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ  

02/02.01.2019(Συστημένη Επιστολή) ΙΟΚΑΣΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου του κ. Θεοδώρου Κόκκινου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι 

βάσει των ακολούθων κριτηρίωνκαι τωναντιστοίχων συντελεστών στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

(βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο Επιλογής/  Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 

Πτυχίο  -  15% 15% 
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

Ε.Κ.Π.Α. 

Μεταπτυχιακό  - 20% 20% 
Διδακτορικό Δίπλωμα Παιδαγωγικής, 

Τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-

Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας - 10% 10% 
Πιστοποιητικό γνώσης 

Αγγλικής γλώσσας επιπέδου 

Γ2 (University of 

Cambridge) 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα 

M.S. Office (Word, Excel, Access, 

10% Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ  



 

 

PowerPoint), Υπηρεσίες διαδικτύου - 

10% 

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία-  

20% (Άριστη 24 μήνες: 100 μονάδες) 

 Δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά 

Εκπληρωμένες Στρατιωτικές 

Υποχρεώσεις 

 Δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά 

Επιπρόσθετα Προσόντα – 5% 

 

 Δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά 

 

Η Επιτροπή δεν εξετάζει περαιτέρω την υποψηφιότητα του κ. Θεοδώρου Κόκκινου, επειδή ο φάκελός του 

δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει βεβαιώσεις επαγγελματικής 

εμπειρίας καθώς και βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την προκήρυξη, 

οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλείονται.  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου του κ. Στέφανου Πόθου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει 

των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

(βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο Επιλογής/  Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 

Πτυχίο  -  15% 15% Πτυχίο Κλασσικών Σπουδών, 

Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

Μεταπτυχιακό  - 20% 20% Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

«Σπουδές στην Εκπαίδευση», Ε.Α.Π. 

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας - 10% 10% Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

επιπέδου Γ2 (TestofInteractiveEnglish, 

C2 Level) 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα 

M.S. Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint), Υπηρεσίες διαδικτύου - 

10% 

10% Πιστοποιητικό γνώσης Χειρισμού Η/Υ  

Πιστοποιημένη επαγγελματική 

εμπειρία-  20% (Άριστη 24 μήνες: 100 

μονάδες) 

20% Διαθέτει 67 μήνες επαγγελματική 
εμπειρίαστο σχεδιασμό και στον 
επιστημονικό συντονισμό 
ερευνητικών έργων και 
προγραμμάτων και 60 μήνες εμπειρία 
σε αντικείμενα που άπτονται του 
χώρου της επικοινωνίας και των 
ΜΜΕ. 

Εκπληρωμένες Στρατιωτικές 

Υποχρεώσεις 

ΝΑΙ Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών 

υποχρεώσεων 



 

 

Επιπρόσθετα Προσόντα – 5% 

 

5%  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

«Επικοινωνία και Δημοσιογραφία», 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Τρεις εισηγήσεις σε 

ημερίδες/συνέδρια 

 Αποδεικτικά οργανωτικής επιτροπής 

σε δύο ημερίδες  

 Αποδεικτικά συμμετοχής σε 

ερευνητικές ομάδες εργασίας  

 Αποδεικτικά διδασκαλίας σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα 

Πανεπιστημίων 

 Αποδεικτικά συμμετοχής ως 

βαθμολογητής πλατφόρμας MOODLE 

 

Συνέντευξη – 20% 

(Η συνέντευξη κάλυψε κυρίως θέματα 

κατανόησης του ερευνητικού πλαισίου 

ένταξης του συγκεκριμένου έργου, με 

έμφαση στις προδιαγραφές του 

αντικειμένου της υλοποίησης της 

προκηρυχθείσας θέσης) 

10% Εμφανίζεισημαντική ακαδημαϊκή πορεία. 

Ωστόσο, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

και η προηγούμενη εργασιακή του 

εμπειρία δεν συνδέονται εξ ολοκλήρου με 

το περιεχόμενο και τα καθήκοντα της 

προκηρυχθείσας θέσης και ειδικότερα με 

θέματα σύνταξης και παραγωγής 

εκπαιδευτικού υλικού. Η παρούσα 

εργασιακή του κατάσταση περιορίζει τη 

διαθεσιμότητά του αναφορικά με τις 

αυξημένες απαιτήσεις υλοποίησης του 

έργου στην πόλη της Κορίνθου.  

Σύνολο 90%  

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου κ. Δημητρίου Κρασοπουλάκου, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι 

βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

(βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

 
Κριτήριο Επιλογής/  Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 

Πτυχίο  -  15% 15% 
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

Ε.Κ.Π.Α. 

Μεταπτυχιακό  - 20% 20% 
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

στη Θεωρία, Πράξη και 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, 

Τμήματος Φιλοσοφίας- 

Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, 

Ε.Κ.Π.Α. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

«Εκπαιδευτικά Προγράμματα και 

Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από 

Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές 

και e- Μορφές)», Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 



 

 

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας - 10% 10% 
Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής 

γλώσσας επιπέδου Γ2 (City&Guilds) 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα 

M.S. Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint), Υπηρεσίες διαδικτύου - 

10% 

 
Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ  

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία-  

20% (Άριστη 24 μήνες: 100 μονάδες) 

 
Από το δικαιολογητικό που 

προσκομίζει για συμμετοχή 

σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ 

δεν προκύπτει το διάστημα 

της απασχόλησης του σε 

μήνες . 

Εκπληρωμένες Στρατιωτικές 

Υποχρεώσεις 

ΝΑΙ 
Βεβαίωση εκπλήρωσης 

στρατιωτικών υποχρεώσεων 

Επιπρόσθετα Προσόντα – 5% 

 

5% 
Έχει προσκομίσει: 

 Αποδεικτικό συμμετοχής στη 

διαμόρφωση και διαχείριση 

δικτυακού τόπου  

 Αποδεικτικό συμμετοχής σε 

επιστημονικό σύγγραμμα 

 Αποδεικτικό συμμετοχής ως 

επιμορφωτής μέσω ψηφιακής 

πλατφόρμας 

 

Η Επιτροπή δεν εξετάζει περαιτέρω την υποψηφιότητα του κ. Δημητρίου Κρασοπουλάκου, επειδή ο 

φάκελός του δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα. Συγκεκριμένα δεν έχει προσκομίσει βεβαιώσεις γνώσης 

των αντικειμένων Access και PowerPoint και συναφή επαγγελματική εμπειρία που να αποτυπώνεται σε μήνες. Ως εκ 

τούτου, σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλείονται. 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της κας Ιοκάστης Θεοχάρη, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι 

βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου 

(βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 
Κριτήριο Επιλογής/  Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

Αξιολόγηση Παρατηρήσεις 

Πτυχίο  -  15% 15% 
Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 



 

 

Μεταπτυχιακό  - 20% 20% 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη 

και από Απόσταση Εκπαίδευση 

(Συμβατικές και e- Μορφές)», Τμήμα 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας - 10% 10% 
Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

επιπέδου Γ2 (UniversityofMichigan) 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα 

M.S. Office (Word, Excel, Access, 

PowerPoint), Υπηρεσίες διαδικτύου - 

10% 

10% 
Πιστοποιητικό Γνώσης 

Χειρισμού Η/Υ  

Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία-  

20% (Άριστη 24 μήνες: 100 μονάδες) 

20% Διαθέτει 25 μήνες συναφή επαγγελματική 

εμπειρία 

Εκπληρωμένες Στρατιωτικές 

Υποχρεώσεις 

  

Επιπρόσθετα Προσόντα – 5% 

 

5% Έχει προσκομίσει τα κάτωθι : 

 3βεβαιώσεις ανακοινώσεων σε 

Διεθνή συνέδρια με κριτές 

 1 βεβαίωση ανακοίνωσης σε 

Ελληνικό συνέδριο με κριτές 

 1 βεβαίωση μέλους οργανωτικής 

επιτροπής Συνεδρίου 

 1 βεβαίωση επικουρικού 

διδακτικού έργου 

Συνέντευξη 20% 

(Η συνέντευξη κάλυψε κυρίως θέματα 

κατανόησης του ερευνητικού πλαισίου 

ένταξης του συγκεκριμένου έργου, με 

έμφαση στις προδιαγραφές του 

αντικειμένου της υλοποίησης της 

προκηρυχθείσας θέσης) 

18% Επέδειξε άριστη κατανόηση του 

αντικειμένου υλοποίησης του υπό ανάθεση 

έργου. Η προγενέστερη εργασιακή της 

εμπειρία, καθώς και τα ακαδημαϊκά της 

προσόντα αποδεικνύουν την υψηλού 

επιπέδου κατάρτισή της σχετικά με τα 

καθήκοντα της προκηρυχθείσας θέσης. 

Εμφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυμη και 

συνεργάσιμη αναφορικά με την πρόσληψη 

δράσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση του 

έργου. 

Σύνολο 98%  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. Β22068/17-12-

2018), ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την επιλογή της κυρίας Ιοκάστης Θεοχάρη με συνολική βαθμολογία 98%βάσει των κριτηρίων και 

των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής από την κυρία Θεοχάρη προτείνεται κατά σειρά βαθμολογίας ο κάτωθι επιλαχών:  



 

 

1. κ. Στέφανος Πόθος. με συνολική βαθμολογία:90% 

 

 

Τρίπολη, 4 Φεβρουαρίου 2019 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Δέσποινα Τσακίρη, Καθηγήτρια   

2. Αθανάσιος Κατσής, Καθηγητής  

3. Μαρία Ξέστερνου, Επίκουρη Καθηγήτρια   

 


