
                          

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 1/10.03.2020 
         Της 105ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 10-03-2020 

 
Την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 105η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

3442/06.03.2020 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

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

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

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Τραυλός Αντώνιος, Καθηγητής εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, αναπληρωματικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

14. Λιαπέρδος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

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, Φαξ: 2710 372123  
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15. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος. 

19. Τσελίκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες: 

1. Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό 

μέλος. 

2. Σκιαδόπουλος Σπυρίδωνας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος. 

3. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, τακτικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

4. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος.  

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

μέλος. 

 

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

μέλη κ.κ. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και 

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

Πολιτισμικών Αγαθών. 

 

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 09:45 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Θέμα 1: Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 548/10.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων 

υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
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5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από 

Εθνικούς Πόρους. 

 

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

μέλη για το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 548/10.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων 

υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2019-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση - επικύρωση 

του Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στο πλαίσιο 

της υπ’ αριθμ. 548/10.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων 

υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2019-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, όπως 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

 

Αναλυτικά, ο οριστικός πίνακας με τους επιτυχόντες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Οικονομία 

Διεθνή Οικονομικά 

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ημερομηνία 
έναρξης 

03/03/2020 και 
ημερομηνία 

λήξης 
25/09/2020 

     8.340,00 €  
Μακροοικονομία 

Εκπαίδευση 

Ολυμπιακή Εκπαίδευση 

ΛΙΟΥΜΠΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ημερομηνία 
έναρξης 

12/03/2020 και 
ημερομηνία 

λήξης 
25/09/2020 

     8.340,00 €  
Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Ολυμπισμός 

Πολιτισμικές Διαστάσεις 
του Ολυμπισμού 

ΤΖΑΧΡΙΣΤΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ημερομηνία 
έναρξης 

03/03/2020 και 
ημερομηνία 

λήξης 
25/09/2020 

     8.340,00 €  
Εικαστικές Τέχνες, Σπορ 
και Ολυμπιακοί Αγώνες 
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Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

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

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

                 Τρίπολη, 10 Μαρτίου 2020 

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 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Στη Σπάρτη σήμερα, 27-02-2020 και ώρα 17:30΄, στην αίθουσα Συνελεύσεων της Σχολής 

Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επί της 

οδού Ευσταθίου & Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, μετά από Πρόσκληση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (εφεξής «Επιτροπή Ερευνών»), που 

κοινοποιήθηκε με το από 26-02-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Ηλία Φιλιππόπουλου, συνήλθε σε 

κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει συσταθεί με την 2/29-08-2019 απόφαση της 

90ής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΞΠΑ469Β7Δ-ΔΩ0), προκειμένου να εξετάσει 

την ένσταση της Βασιλικής Αλεξοπούλου (αριθ. πρωτ. 2896/24-02-2020) κατά της 2/18-02-2020 

Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (104η Συνεδρίαση), με την οποία εγκρίθηκε η από 07-02-2020 

Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στην απόφαση της 93ης/10-02-

2020 Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) και αφορά στην 

548/10-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΦ7Ψ469Β7Δ-ΡΧΚ) για την 

πράξη: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019–2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α. 80465) στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τα κάτωθι Τακτικά Μέλη: 

1. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο, Μέλος ΕΕΠ 

2. Παναγιώτα Αντωνοπούλου, μέλος ΔΕΠ 

3. Αντώνιο Τραυλό, μέλος ΔΕΠ. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία, η Επιτροπή Ενστάσεων προχώρησε στην 

εξέταση της ανωτέρω ενστάσεως, η οποία έχει κατατεθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με την 

Πρόσκληση. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων, αφού μελέτησε τα προαναφερόμενα έγγραφα, τους φακέλους της 

ενισταμένης υποψήφιας και όλα τα λοιπά σχετικά με την ενθέματι Πρόσκληση έγγραφα (Πρακτικά 

κ.λπ.), μετά από διαλογική συζήτηση, διαπίστωσε τα εξής: 

Η ενιστάμενη ισχυρίζεται κατά λέξη τα εξής: «Α. Υπέβαλα 3 (τρεις) ξεχωριστές αιτήσεις 

υποψηφιότητας με αριθμούς πρωτοκόλλου 1418/29-01-2020, 1420/29-01-2020 και 1422/29-01-2020 

συνυποβάλλοντας α) τα απαιτούμενα εκ του Νόμου και της προκηρύξεώς σας δικαιολογητικά καθώς 

και β) μοριοδοτούμενα στοιχεία επιστημονικής/ ακαδημαϊκής συγκρότησης με δικαιολογητικά σε 

φωτοαντίγραφα. Β. Στο επιστημονικό πεδίο «Εκπαίδευση» υπέβαλα 2 (δύο) χωριστούς φακέλους 

μεγέθους Α3 με φάκελο να περιέχει εις διπλούν δύο όμοιους φακέλους μεγέθους Α4 (έναν για κάθε 

αιτούμενο μάθημα, δηλαδή, χωριστά). Οι αιτήσεις/φάκελοι πήραν 2 χωριστούς αριθμούς πρωτοκόλλου 

με κωδικό Επιστημονικού πεδίου «Εκπαίδευση» τους 1420 και 1422 με ημερομηνία 29-01-2020. Σε 

κάθε υποφάκελο ως εκ τούτου περιείχετο χωριστή αίτηση με περίγραμμα του μαθήματος εις διπλούν, 

όπως όριζε η ανωτέρω προκήρυξη. Το έτερο μάθημα του ίδιου επιστημονικού πεδίου «Εκπαίδευση» 

περιείχετο στον έτερο φάκελο (με άλλο πρωτόκολλο), με τους δύο υποφακέλους εις διπλούν. Ως εκ 

τούτου ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, αιτούμενα προς ανάθεση, μαθήματα υπήρχαν σε χωριστούς φακέλους (με δύο 

διαφορετικά πρωτόκολλα) εις διπλούν. Είναι δυνατόν η τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων εκ της 

προκήρυξης σε δύο φακέλους, αντί σε έναν να αποτελεί λόγω απόρριψης, όταν μάλιστα κάτι τέτοιο δεν 

απαιτείται από την προκήρυξη; Επειδή θεωρώ πως η αιτιολογία απόρριψης των αιτήσεων μου 

συνίσταται σε τυπικό και όχι ουσιαστικό θέμα αποκλεισμού (κατατέθησαν χωριστοί φάκελοι και όχι 
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ένας κοινός, ΑΛΛΑ και με τα δύο διακριτά περιγράμματα μαθημάτων του ίδιου επιστημονικού πεδίο 

«Εκπαίδευση» να περιέχονται επί της ουσίας) παρακαλώ να επανεξετάσετε τις αιτήσεις μου (1420 και 

1422/29-01-2020) λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα».  

Στην Πρόσκληση αναφέρονται (σελ. 2) κατά λέξη τα εξής: «προσκαλεί Νέους Επιστήμονες… να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον… για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο… και αναλυτικά 

περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα 

πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος 

Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται 

ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού 

Πεδίου,… Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν 

οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο». 

Εν προκειμένω στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο «Εκπαίδευση» περιλαμβάνονται τα παρακάτω 

δύο μαθήματα: 

 

Επίσης, μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται και το παρακάτω 

(Κριτήριο 3): 

 

Η μη κάλυψη έστω και ενός εκ των κριτηρίων 1-3 αξιολόγησης αποτελεί, σύμφωνα με την 

Πρόσκληση (σελ. 2), λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Όσον αφορά στην αίτηση υποψηφιότητας, η Πρόσκληση απαιτεί (σελ. 6) την υποβολή μιας 

αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) ανά επιστημονικό πεδίο, όπως 

αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ (σελ. 26). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, σύμφωνα με την Πρόσκληση, για κάθε επιστημονικό πεδίο, 

ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθημάτων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, απαιτείται η υποβολή 

μιας και μόνο αίτησης εντός ενός φακέλου, ο οποίος θα περιέχει τα απαιτούμενα έγγραφα 

(σχεδιαγράμματα διδασκαλίας κ.λπ.) για όλα τα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου.   

Εν προκειμένω, η ενιστάμενη υποψήφια υπέβαλε δύο ξεχωριστούς φακέλους αναγράφοντας σε 

καθένα από αυτούς το επιστημονικό πεδίο «Εκπαίδευση». Εντός κάθε φακέλου εσώκλεισε άλλους 

μικρότερους φακέλους, στους οποίους έθεσε τα απαιτούμενα έγγραφα και ένα μόνο σχεδιάγραμμα 

διδασκαλίας (περίγραμμα) για ένα μόνο μάθημα του επιστημονικού πεδίου. 

Όμως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, θα έπρεπε να υποβάλει ένα φάκελο που να 

περιέχει μια μόνο αίτηση για το επιστημονικό πεδίο «Εκπαίδευση» και όλα τα λοιπά απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για το σύνολο των μαθημάτων του εν λόγω 

επιστημονικού πεδίου, καθόσον η Πρόσκληση δεν προβλέπει ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε 

μάθημα, αλλά ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε επιστημονικό πεδίο, δεδομένου ότι ο υποψήφιος δεν 

έχει το δικαίωμα επιλογής μαθήματος που θα διδάξει αλλά δικαιούται να επιλέξει μόνο το 

επιστημονικό πεδίο στο σύνολο των μαθημάτων του. 

Άλλωστε, με βάση την αρχή της τυπικότητας που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς, οι Επιτροπές 

δεσμεύονται να αξιολογούν τους υποψηφίους σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και να μην 

παρεκκλίνουν με διασταλτική ερμηνεία αυτών. 
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Επομένως ορθώς η Επιτροπή Αξιολόγησης απέκλεισε την ενιστάμενη με την ίδια αιτιολογία και 

σκεπτικό. 

Περαιτέρω η ενιστάμενη προβάλλει και τα κατωτέρω: 

«Παράλληλα, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας κατά τη διαδικασία της κρίσης της ένστασης μου και τα 

παρακάτω στοιχεία. Σημειώσεις: 1. Στη σελίδα 67 της Απόφασης 2/18.02.2020, αναφέρεται ρητά το 

όνομά μου ως εξής: «… Τα περιγράμματα της κ. Βασιλικής Αλεξοπούλου παρέχουν ιδέες 

ενσωμάτωσης και χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων 

μαθησιακών στρατηγικών. Τέλος, παρέχουν επαρκή βιβλιογραφία για τις ανάγκες μαθημάτων» (sic). 

προφανέστατα αυτό δηλώνει πως η αίτηση εξετάστηκε ή τουλάχιστον διαβάστηκε από την επιτροπή 

αξιολόγησης και έτυχε θετικής αναφοράς και αποτίμησης ως προς το μέρος της διδακτικής 

αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) και της συναφούς βιβλιογραφικής συναρμογής. Συνιστά 

σημείο αντιλεγόμενο τουλάχιστον η διαπίστωση πως, εφόσον η αίτηση απορρίφθηκε επί της αρχής, 

κατόπιν η επιτροπή προέβη σε αιτιολογικές κρίσεις (θετικές) για το περιεχόμενο της, καθώς αυτό 

σημαίνει πως αποτέλεσε πεδίο αξιολόγησης ως μη όφειλε, σύμφωνα με το αιτιολογικό της προσωρινής 

απόρριψης λόγω μη εκπλήρωσης του 3ου κριτηρίου (ON/OFF) και του, συνεπεία αυτού, προσωρινού 

αποκλεισμού μου από τους συνταχθέντες πίνακες υποψηφίων προς ανάθεση διδακτικού ακαδημαϊκού 

έργου. Παρακαλώ πολύ λοιπόν να μου απαντήσετε και ως προς τα αναφερόμενα εάν αυτό εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες της επιτροπής σας.» 

Όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, στην οποία περιέχεται 

αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης (σελ. 67), η αναφορά στο όνομα της 

ενιστάμενης Βασιλικής Αλεξοπούλου έχει τεθεί εκ παραδρομής, καθόσον η κρίση αυτή αναφέρεται 

σαφώς στην κρινόμενη συνυποψήφια Παρασκευή Λιούμπη, για την οποία παρατίθεται αναλυτικά 

και ο σχετικός πίνακας μοριοδότησης/βαθμολόγησης, ενώ τέτοιος πίνακας δεν υπάρχει για την 

ενιστάμενη σε κανένα σημείο του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Άρα είναι προφανές ότι ο Επιτροπή Αξιολόγησης δεν υπεισήλθε στην ουσιαστική αξιολόγηση της 

ενιστάμενης, αφού την απέκλεισε για τον παραπάνω τυπικό λόγο στο στάδιο υποβολής 

υποψηφιότητας. 

Με βάση τα ανωτέρω και για τους προεκτεθέντες λόγους, η Επιτροπή Ενστάσεων 

εισηγείται ομόφωνα 

την απόρριψη της ενστάσεως της Βασιλικής Αλεξοπούλου. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων 

 

------------------------------------ 

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 

Μέλος ΕΕΠ 

---------------------------------- 

Παναγιώτα Αντωνοπούλου 

Μέλος ΔΕΠ 

--------------------------- 

Αντώνιος Τραυλός 

Μέλος ΔΕΠ» 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΕΦ8469Β7Δ-ΖΗΞ


		2020-03-11T10:21:05+0200
	Athens




