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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 7/12.10.2021 
        Της 155ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 12-10-2021 

 

Την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 155η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

18650/08.10.2021 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. Σταυρόγιαννης Σταύρος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

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

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Αθλητισμού, τακτικό μέλος. 

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

μέλος. 

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

τακτικό μέλος. 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα) 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος. 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος. 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος. 

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

τακτικό μέλος. 

 

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

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

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. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 10:33 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα 7: Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή 

αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-
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2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό 

ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 

ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Δέσποινα Τσακίρη). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ). 

2) Την υπ΄ αριθμ. 19/24.08.2021 Απόφαση της 197ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΕΑΟ469Β7Δ-

1ΒΨ), περί καθορισμού ημερομηνίας έναρξης χειμερινού εξαμήνου και ημερομηνίας λήξης του 

εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. 

3) Την υπ΄ αριθμ. 12/28.09.2021 Απόφαση της 153ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης (ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ), περί έγκρισης προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

4) Το υπ΄ αριθμ. 16966/17.09.2021 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Περιφερειακού 

Τμήματος Καλαμάτας της Διεύθυνσης της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. 

Ελένης Πρεζεράκου, σχετικά με τη διασταύρωση των ΑΦΜ των υποψηφίων, για τη μη 

προγενέστερη συμμετοχή τους σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας στο πλαίσιο 

προηγούμενων προσκλήσεων, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης. 

5) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 

 

αποφασίζει ομόφωνα την κατάρτιση και έγκριση του οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες 

Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, ως κάτωθι: 

 

Επιστημονικό 
Πεδίο 

Μαθήματα 

Διδάκτορας στον 
οποίο ανατίθεται 
το Επιστημονικό 

Πεδίο – 
Ωφελούμενος 

Πράξης 
(Αναγράφεται 

μόνο ο Αρ. Πρωτ. 
Αίτησης) 

Μόρια Επιλαχόντες Μόρια 
Χρονικό 

Διάστημα 

 
Αμοιβή για 
διδασκαλία 

(€) 

Πολιτική 
Επιστήμη 

Εισαγωγή στην 
Πολιτική Επιστήμη 

14594/04-08-2021 88,00 

14284/02-08-
2021 

68,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
23/09/2022 

12.510,00 

14822/06-08-
2021 

63,60 

Κοινωνική Πολιτική και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

14920/07-08-
2021 

60,00 

Παρουσίαση και 
Ανάλυση Φορέων 

Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

14694/05-08-
2021 

55,00 

13543/23-07-
2021 

52,00 
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1. Ο/Η ωφελούμενος/η με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Σε 

περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης του έργου στους επόμενους 

επιλαχόντες υποψηφίους, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  

2. Οι ωφελούμενοι που επιλέχθηκαν θα απασχοληθούν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως 

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα της 

παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ωφελούμενου, αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη 

διδασκαλία των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο της θέσης, για την οποία 

επιλέχθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. Με τον όρο «αυτοδύναμη διδασκαλία» νοείται όχι 

μόνο η φυσική πράξη της διδασκαλίας (παραδόσεις/διαλέξεις), αλλά και οι ενδογενώς συνδεόμενες 

με αυτήν ενέργειες, όπως η παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών, η αξιολόγησή τους στο 

σύνολο των εξεταστικών περιόδων, η ενδεχόμενη ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, η 

εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο διαδικασιών της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ.λ.π. 

4. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται έως 

το ποσό των 12.510,00 € ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 

εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. β του νόμου 4308/2014 και του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.  

5. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό 

ή νησί, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει και 

προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω 

αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00 € στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο 

εξάμηνο ή κατά 800,00 € στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του 

ακαδημαϊκού έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του ποσού για την κάλυψη δαπανών 

κίνησης/διανυκτέρευσης, είναι ο επιλεχθείς να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πχ. από Δήμο, taxisnet, λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.α.). Στην περίπτωση που 

προκύψουν έκτακτες συνθήκες (πανδημία, πλημμύρα, κ.λπ.), η αμοιβή αυτή καταβάλλεται 

αναλογικά και σύμφωνα με τις πραγματοποιθείσες διαλέξεις στην έδρα του οικείου Τμήματος («δια 

ζώσης διδασκαλία»). Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν 

από την επόμενη παράγραφο.  

6. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου 

αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο 

(2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. 

7. Παραδοτέο έργο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής 

βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική 

βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της 

σύμβασης. 

8. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη και λήξη 

του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ή ενός εκ των δύο εξαμήνων αυτού, συμπεριλαμβανομένης και 

της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. 

9. Επισημαίνεται ότι εάν oι ωφελούμενοι που επιλέχθηκαν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν 

προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) για 

την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα στο ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά την έναρξη της απασχόλησής 

τους στο έργο (υπογραφή σύμβασης), απαιτείται η προσκόμιση σχετικής άδειας άσκησης της εν 

λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου 

υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας, ο 

Δικαιούχος προβαίνει στην κλήση του επόμενου, στην σειρά κατάταξης υποψηφίου. Για την 

καταβολή της αμοιβής τους απαιτείται βεβαίωση από το φορέα κύριας απασχόλησής τους ότι 

έχουν δηλώσει τις αμοιβές τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του N.1256/1982 

(ΦΕΚ Α’ 65). 

 

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 Οκτωβρίου 2021 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 

ΑΔΑ: 6ΑΑ6469Β7Δ-ΙΒΒ
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