
ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ 

5η Διαδικτυακή Παρουσίαση για το 2ο Ορόσημο Υποβολής Προτάσεων 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

η Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού και Αξιολόγησης (ΕΕΣΑ), καθώς και η Κεντρική 

Ομάδα Υποστήριξης (ΚΟΥ) του νέου Έργου, ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ (2020-2022), σας προσκαλούν 

στην 5η Διαδικτυακή Παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 

Ιανουαρίου, 12:00-14:00, πριν από το 2ο Ορόσημο Υποβολής Προτάσεων στις 31/01/2021. 

Η εν λόγω εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ όλων των ΑΕΙ της χώρας μας, καθώς και 

σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας, που επιθυμούν να 

ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (www.kallipos.gr), κατά τη 

2η περίοδο υποβολής και αξιολόγησης (έως τις 31/1/2021). 

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 
 12.00-12.20: Εισαγωγή - Στατιστικά πρώτης υποβολής,  Ν. Μήτρου, Καθηγητής ΕΜΠ, ΕΥ Έργου, 

 12.20-13.00: Αναλυτικά στοιχεία - Διαδικασία υποβολής προτάσεων Δ. Κουής, Επ. Καθ. ΠΑΔΑ 

 13.00-14.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

 

Η παρουσίαση θα γίνει με την πλατφόρμα WEBEX, την οποία παρέχει η Βιβλιοθήκη & 

Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων 

από τους συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση 

μέσω του συνδέσμου: 

https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=macb57381784b3d1e469518a67d730c6e  

Meeting number: 165 141 8324   Password: K6Jxmsdi94W 

 

Υπενθυμίζεται πως στο 1ο Ορόσημο Υποβολής Προτάσεων (15/11/2020) υποβλήθηκαν 455 

Προτάσεις για Εγχειρίδια (και σε γλώσσες πλέον της ελληνικής) για 

Προπτυχιακά/Μεταπτυχιακά μαθήματα, Μεταφράσεις ανοικτών ξενόγλωσσων 

συγγραμμάτων, Μονογραφίες, Βιβλιογραφικούς Οδηγούς, ως εξής: (υποβεβλημένες 

Προτάσεις ανά Θεματική Περιοχή) I. Μαθηματικά και Πληροφορική (71), II. Φυσικές 

Επιστήμες και Γεωπονικές Επιστήμες (59), III. Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογία (64), 

IV. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες Ζωής και Βιολογικές Επιστήμες (50), V. Δίκαιο 

και Κοινωνικές Επιστήμες (81), VII. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (130). 
[Δείτε εδώ αναλυτικά στατιστικά για αριθμό/είδος βιβλίων που προτάθηκαν σε καθεμία από τις 6 

Θεματικές Προσκλήσεις, καθώς και για τις εγγραφές στο Μητρώο του Έργου 

(https://accounts.kallipos.gr/user/login)]. 
 

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή  σας στο Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ και σας ευχόμαστε, από καρδιάς, να είστε 

υγιείς και δημιουργικοί και το νέο έτος. 

 

Με εκτίμηση, εκ μέρους της ΕΕΣΑ και της ΚΟΥ 

Ν. Μήτρου, Καθηγητής ΕΜΠ, 

Επιστ. Υπεύθυνος Έργου  

 

Σημείωση: 

Το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ (2013-

2015) αφού εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14/04/2020. 

Τα ανοικτά ηλεκτρονικά συγγράμματα του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ αποτελούν 

πολύτιμο βιβλιογραφικό βοήθημα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλε-εκπαίδευση) 

όλων των AEΙ την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της COVID-19, ενώ αποτελούν σημαντική 

πηγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για τους εντυπο-ανάπηρους φοιτητές. 

http://www.kallipos.gr/
https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=macb57381784b3d1e469518a67d730c6e
https://accounts.kallipos.gr/stats
https://accounts.kallipos.gr/user/login)

