
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 9/21.12.2021 
        Της 163ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 21-12-2021 

 

Την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 163η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

25030/17.12.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης (φυσική παρουσία). 

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

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Λαλαγιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, 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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15. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Νικολακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

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

 

Απόντες:  

1. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

2. Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

τακτικό μέλος. 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος. 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένοι, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά 

μέλη: α) κ. Τζιρτζιλάκης Ευστράτιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και 

β) κ. Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως αναπληρωματικό μέλος του τέως Προέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Πετρόπουλου Δημήτριου. 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση συνδέθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας της Διεύθυνσης της Μονάδας Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ελένη Πρεζεράκου. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παφύλια, υπάλληλος 

ΙΔΑΧ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Θέμα 9: Αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. 

Αθανάσιου Αναστασίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου Erasmus+ με τίτλο: «Hi-TEACH: a new 

trainer teaching framework in the post-covid era» (Κ.Α. 80593), για έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της 

υπ΄ αριθμ. 19685/20.10.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σοφία 

Ζυγά) 

 

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

μέλη για το υπ΄ αριθμ. 24189/10.12.2021 αίτημα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Αθανάσιου Αναστασίου, Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου Erasmus+ με 

τίτλο: «Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-covid era» (Κ.Α. 80593), για έγκριση 

Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 19685/20.10.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω αίτημα, αποφασίζει ομόφωνα: 

 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 24191/10.12.2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 19685/20.10.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ερευνητή με αντικείμενο 

«Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και διαδραστικής εκπαίδευσης», 

στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο: «Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the post-covid 

era» (Κ.Α. 80593), όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος και 

 

β) τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 

20763/02.11.2021, ως εξής: 

ΘΕΣΗ: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και διαδραστικής 

εκπαίδευσης 

Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του έργου: 

O1 Hi-TEACH Learning Programme: Digital Didactic 4.0: 

1. Field analysis/focus group; 

2. Learning programme; 

3. Setting up of organizational-management aspects of the training programme; 

4. Testing phase (50 teachers); 

5. Testing application with the students; 

6. Fine-tuning; 

7. Trainers’ training action. 

O2 Open Educational Resources for the Hi-Teacher personal and professional empowerment: 

1. Feasibility study; 

2. Storyboard for content creation; 

3. Content creation for Open Educational Resource; 

4. Video-pills for interactive training 

O3 Hi-HANDBOOK Methodological Compendium for smart E-learning: 

1. Setting up and management; 

2. Design of overall structure; 

3. Case-study and good practices collection; 

4. Knowledge transfer and fine tuning. 

Active participation in the dissemination and evaluation project activities. 
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Participation in the planned partner meetings and in the Multiplier Event. 

 

Αμοιβή: 4.110,00 ευρώ [στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και 

ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις]. 

 

Α/Α  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

1. 

Νέος Ερευνητής 

Δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού 

για Ανοικτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους 

και διαδραστικής 

εκπαίδευσης 

Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την μελέτη 
σκοπιμότητας, την δημιουργία περιεχομένου για 
Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, την δημιουργία του 
απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού για διαδραστική 
εκπαίδευση και ανάπτυξη και επεξεργασία πλατφόρμα 
για τις ανάγκες διαδραστικής εκπαίδευσης. Απαιτείται 
η συμβολή στη συγκέντρωση, ανάλυση και 
επεξεργασία στοιχείων από εκπαιδευτικούς φορείς και 
επίσης, θα απαιτηθεί συμμετοχή σε έρευνα 
ερωτηματολογίου, διαβούλευση και συνεντεύξεις σε 
στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο ερευνητής θα πρέπει να 
είναι σε θέση να συμβάλει στην ανάπτυξη και 
παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού καθώς και 
συμμετοχή του σε επιστημονικές δράσεις 
(δημοσιεύσεις σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια) αλλά 
και στη διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών 
δράσεων στο πλαίσιο του έργου. Τέλος, βασικό 
στοιχείο είναι προηγούμενη εμπειρία για την συμβολή 
στη διαχείριση έργων. Συγκεκριμένα, ο/η ερευνητής θα 
απασχοληθεί στα παρακάτω πακέτα εργασίας και 
παραδοτέα:  
O1 Hi-TEACH Learning Programme: Digital Didactic 4.0  
O2 Open Educational Resources for the Hi-Teacher 
personal and professional empowerment  
O3 Hi-HANDBOOK Methodological Compendium for 
smart E-learning  
Active participation in the dissemination and 
evaluation project activities.  
Participation in the planned partner meetings and in 
the Multiplier Event.  
Ο τόπος παροχής των παραπάνω υπηρεσιών είναι 

στην Τρίπολη στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Υποψήφιος Διδάκτορας 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για κάθε θέση ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως και 

31/05/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή/και επέκτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Οι συμβάσεις δύνανται 

να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του «ΕΛΚΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη 

διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

παράταση αυτού. 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η αποζημίωση θα γίνεται σύμφωνα με την ανθρωποπροσπάθεια που θα καταγράφεται σε μηνιαία βάση 

εντός της διάρκειας της εν λόγω ανάθεσης, κατόπιν πιστοποίησης αυτών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 

του έργου. 
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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, 22131 Τρίπολη, 2ος όροφος, Γραφείο Β8, τηλ. 2710 372130), εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 

 

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

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

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

           Τρίπολη, 21 Δεκεμβρίου 2021 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 19685/20.10.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

1. Αθανάσιος Αναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΕΤ ΠΑΠΕΛ, Πρόεδρος 

2.  Ζαχαρίας Δερμάτης, ΕΕΔΙΠ ΔΕΤ ΠΑΠΕΛ, Γραμματέας 

3.  Ιωάννα Γεμενετζή, ΕΤΕΠ Βιβλιοθήκη ΠΑΠΕΛ, μέλος 

 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 26/27.07.2021 της 148ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση 

των προτάσεων και των δικαιολογητικών  της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

04/11/2021, 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 1 

(ένα) άτομο, με αντικείμενο: «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για Ανοικτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους και διαδραστικής εκπαίδευσης», με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο του 

έργου «Hi-TEACH: a new trainer teaching framework in the postcovid era» (Κ.Α. 80593). 

 

Αντικείμενο θέσης 

Το αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει την μελέτη σκοπιμότητας, την δημιουργία περιεχομένου για 

Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, την δημιουργία του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού για 

διαδραστική εκπαίδευση και ανάπτυξη και επεξεργασία πλατφόρμα για τις ανάγκες διαδραστικής 

εκπαίδευσης. Απαιτείται η συμβολή στη συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων από 

εκπαιδευτικούς φορείς και επίσης, θα απαιτηθεί συμμετοχή σε έρευνα ερωτηματολογίου, 

διαβούλευση και συνεντεύξεις σε στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο ερευνητής θα πρέπει να είναι σε 

θέση να συμβάλει στην ανάπτυξη και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού καθώς και συμμετοχή του 

σε επιστημονικές δράσεις (δημοσιεύσεις σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια) αλλά και στη 

διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο του έργου. Τέλος, βασικό 

στοιχείο είναι προηγούμενη εμπειρία για την συμβολή στη διαχείριση έργων. Συγκεκριμένα, ο/η 

ερευνητής θα απασχοληθεί στα παρακάτω πακέτα εργασίας και παραδοτέα: O1 Hi-TEACH Learning 

Programme: Digital Didactic 4.0 O2 Open Educational Resources for the HiTeacher personal and 

professional empowerment O3 Hi-HANDBOOK Methodological Compendium for smart E-learning 

Active participation in the dissemination and evaluation project activities. Participation in the 

planned partner meetings and in the Multiplier Event. 
 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
 

• Υποψήφιος διδάκτορας σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με την 

εκπαίδευση.  
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• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ 

όπου απαιτείται)  

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται))   

• Επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ετών   

• Διοικητική εμπειρία στην εκπαίδευση τουλάχιστον 5 ετών   

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους) ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές μέχρι το πέρας της σύμβασης.  

Επιπρόσθετα προσόντα 
 

• Επαγγελματική εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση  

• Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ.  

• Συγγραφικό έργο και Δημοσιεύσεις σε επιστημονικ04συνέδρια για την εκπαίδευση  

• Πιστοποίηση στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία 

(Επίπεδο 2) 

• Συνέντευξη 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως και 31/05/2023 με 

δυνατότητα ανανέωσης ή/και επέκτασης μέχρι τη λήξη του έργου. H σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 

ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του «ΕΛΚΕ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, 

χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου λαμβάνοντας υπόψη 

και τυχόν παράταση αυτού. 

 

 
Αμοιβή 

4.110 ευρώ (στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και 

ασφαλιζομένου), ο νόμιμος ΦΠΑ, οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις). 
 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό 

πρωτοκόλλου: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1.  20763/02.11.2021 (Συστημένη επιστολή) 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης                                          Α.Π. 20763/02.11.2021, 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 

Βαθμολογία Παρατηρήσεις στη βαθμολόγηση 

Τυπικά προσόντα 

ΑΔΑ: ΩΘ2Μ469Β7Δ-787



  
Πτυχίο Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής  

Εκπαίδευσης (ΔΙΚΑΤΣΑ / 

ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)) 

Υποχρεωτικό ΝΑΙ Κάτοχος Πτυχίου Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Σχολή Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, 

Πανεπιστήμιο Πατρών με βαθμό 9,31 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης στις Επιστήμες της 

Αγωγής (ΔΙΚΑΤΣΑ  

/ ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)  

Υποχρεωτικό ΝΑΙ Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στις Επιστήμες της 

Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία ΤΕΕΑΠΗ), 

Πανεπιστήμιο Πατρών με βαθμό 

Άριστα 

Υποψήφιος διδάκτορας σε ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε 

αντικείμενο συναφές με την 

εκπαίδευση. 

Υποχρεωτικό ΝΑΙ Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος 

Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, Σχολή Οικονομίας και 

Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου  

Επαγγελματική εμπειρία στην 

εκπαίδευση τουλάχιστον 10 ετών 

Υποχρεωτικό ΝΑΙ Εκπαιδευτική Εμπειρία στην Δημόσια 

Εκπαίδευση 32 ετών. 

Διοικητική εμπειρία στην 

εκπαίδευση τουλάχιστον 5 ετών 

Υποχρεωτικό ΝΑΙ Διοικητική εμπειρία στην δημόσια 

εκπαίδευση 15 ετών.  

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 

υποχρεώσεις (για τους άρρενες  

υποψηφίους) ή νόμιμη απαλλαγή 

από αυτές μέχρι το πέρας της  

σύμβασης. 

Υποχρεωτικό  Δεν απαιτείται γιατί είναι γυναίκα 

υποψήφια.  

Επιπρόσθετα προσόντα 

 Επαγγελματική εμπειρία σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα σε 

θέματα σχετικά με την  

Εκπαίδευση (3 μόρια για κάθε 

μήνα  πιστοποιημένου 

επαγγελματικού έργου στη 

διαχείριση έργων σχετικού με το 

αντικείμενο της πρόσκλησης αλλά 

και της φύσης του προγράμματος, 

1 μόριο για κάθε μήνα σε άλλο 

συναφές αντικείμενο, με μέγιστο 

τα 45 μόρια) 

 

45% 45 μόρια • Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα ERASMUS+KA1 

με τίτλο «Καινοτομούμε 

ενσωματώνοντας σύγχρονες 

εφαρμογές των ΤΠΕ στην 

τάξη», 12 μήνες 

• Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Comenius με 

τίτλο «Our Lives by the Sea» 

24 μήνες  
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Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής 

γλώσσας, βάσει κριτηρίων ΑΣΕΠ 

(καλή γνώση=5 μόρια, πολύ καλή 

γνώση= 15 μόρια, άριστη 

γνώση= 25 μόρια, μέγιστο 25 

μόρια). 

25% 5 μόρια Διαθέτει First Certificate in English 

(University of Cambridge), Καλή 

Γνώση 

Συγγραφικό έργο και 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια για την εκπαίδευση (3 

μόρια για κάθε δημοσίευση σε 

διεθνές περιοδικό ή διεθνές 

συνέδριο με κριτές στο 

αντικείμενο της υπό προκήρυξη 

θέσης, 1 μόρια για κάθε 

ανακοίνωση σε περιοδικό ή 

διεθνές συνέδριο σε ευρύτερο 

αντικείμενο, με μέγιστο τα 10 

μόρια) 

10% 10 μόρια 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 

με κριτές στο αντικείμενο της υπό  

προκήρυξη θέσης και 9 ανακοινώσεις 

σε διεθνή συνέδρια με κριτές στο 

αντικείμενο της υπό  

προκήρυξη θέσης  

Πιστοποίηση στη χρήση και 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διδακτική  

διαδικασία (Επίπεδο 2) (5 μόρια) 

5% 5 μόρια Διαθέτει Πιστοποίηση στη Χρήση και 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία, 

Β Επιπέδου (επίπεδο 2) από τον 

ΟΕΠΕΚ.   

Συνέντευξη (μέγιστο 15 μόρια) 15% 15 μόρια Η υποψήφια απάντησε με πολύ 

μεγάλη επάρκεια σε όλες τις 

ερωτήσεις, έδειξε να έχει πολύ καλή 

γνώση του αντικειμένου, ενώ διαθέτει 

υψηλό δείκτη επικοινωνίας και 

συνεργασίας. Επίσης έδειξε ιδιαίτερη 

διάθεση για επαγγελματική ανάπτυξη.  

Σύνολο 100% 80%  

 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 

19685/20.10.2021), 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 κ.                                      Α.Π. 20763/02.11.2021 με συνολική βαθμολογία 80% βάσει 

των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε 1 (ένα) άτομο, με αντικείμενο: «Δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού για Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και διαδραστικής εκπαίδευσης» 

με σύμβαση έργου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής έως και 31/05/2023, με δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Hi-TEACH: a new trainer 

teaching framework in the postcovid era» (Κ.A. 80593).  
 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την κ.                                  Α.Π. 20763/02.11.2021, η 

θέση κηρύσσεται άγονη.  
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Τρίπολη, 10/12/2021 

 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Αθανάσιος Αναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΕΤ ΠΑΠΕΛ, Πρόεδρος 

2. Ζαχαρίας Δερμάτης, ΕΕΔΙΠ ΔΕΤ ΠΑΠΕΛ, Γραμματέας 

3. Ιωάννα Γεμενετζή, ΕΤΕΠ Βιβλιοθήκη ΠΑΠΕΛ, μέλος 
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