
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Απόφαση 14/20.04.2021 
        Της 139ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 20-04-2021 

 

Την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 139η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

7213/16.04.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος (φυσική 

παρουσία). 

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

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, αναπληρώνει τον Καθηγητή κ. Θωμάκο Δημήτριο, λόγω μετακίνησής του στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 524/τ.Γ’/05.03.2021 (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, 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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13. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

21. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

24. 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 

Πετρόπουλου Δημήτριου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες: - 

 

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

μέλη: α) κ. Γιαννούλη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και β) κ. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής.  

 

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

διοικητική υπάλληλος 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 14: Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80573). (Εισηγήτρια: 

Καθηγήτρια Δέσποινα Τσακίρη) 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, δίνει το λόγο στην 

εκπρόσωπο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Καθηγήτρια Δέσποινα Τσακίρη, η οποία 

ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ΄ αριθμ. 1492/15.04.2021 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Καθηγητή κ. Δημήτριου Βενιέρη (αρ. εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

7173/16.04.2021). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο και τους όρους της υπ’ 

αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΥΤΝ469Β7Δ-Β1Ε), αποφασίζει 

ομόφωνα την έγκριση του Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας, με σκοπό την 

επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού 

προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 

προκειμένου να υποστηρίξουν/ενισχύσουν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των προπτυχιακών 

σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με 

την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80573) με κωδικό 

MIS: 5089190, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος. 

 

Κατά της εν λόγω Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει 

έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων 

ημερών (από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ) και έως τις 14:00. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (aitisi-elke@go.uop.gr) και της Γραμματείας 

του Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν και οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της 

ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της 

πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

 

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του 

άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης 

παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά. 

 

Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα 

της Επιτροπής Ερευνών https://elke.uop.gr, καθώς και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Φορέας: Πανεπιστήμιο 

mailto:aitisi-elke@go.uop.gr
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Πελοποννήσου, Οργ. Μονάδα: Επιτροπή Ερευνών). Η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης ισοδυναμεί με 

κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην παρούσα πρόσκληση. 

 

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

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

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

              Τρίπολη, 20 Απριλίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής   

Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 

20100 Κόρινθος Κόρινθος, 15 Απριλίου 2021 
Τηλέφωνο: 27410  74991-3  
E-mail: sep-secr@uop.gr  
Web page: www.uop.gr  

   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΚΑΤΟΣΤΗΣ ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (195ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Η εκατοστή ενενηκοστή πέμπτη (195η) συνεδρίαση της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε την 

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος Καθηγητή κ. Δημήτρη 

Βενιέρη. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (e-presence). 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη της Συνέλευσης: 

 

Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

1. Βενιέρης Δημήτρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος 

2. Γαζή Φωτεινή, Καθηγήτρια  

3. Δημόπουλος Κώστας, Καθηγητής  

4. Καρακατσάνη Δέσποινα, Καθηγήτρια 

5. Κοντούλη - Γείτονα Μαρία, Καθηγήτρια 

6. Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής 

7. Τζιμογιάννης Θανάσης, Καθηγητής 

8. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια 

9. Νικολακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

10. Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

11. Φεφές Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

12. Φερώνας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής  

13. Φωτόπουλος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

14. Κουτσαμπέλας Χρίστος, Επίκουρος Καθηγητής 

  

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΔΙΠ 

http://www.uop.gr/
http://www.uop.gr/
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1. Τσιωτάκης Πανωγιώτης, τακτικός εκπρόσωπος 

 

Απουσίαζαν οι Καθηγητές Αθανάσιος Κατσής, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και Εμμανουήλ 

Σπυριδάκης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος. Απουσίαζε, επίσης, 

η εκπρόσωπος των μελών ΕΕΠ Αθανασία Σπυροπούλου, η οποία βρίσκεται σε εκπαιδευτική 

άδεια. Απουσίαζαν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών. Τέλος, απουσίαζαν οι 

εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι δεν έχουν οριστεί για το ακαδημαϊκό έτος 

2020-21.  

 

Πρακτικά τήρησε, σύμφωνα με την απόφαση 6/19.02.2021 της 63ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας Ιωάννα Δούκα. 

 

Η συνεδρίαση άρχισε στις 13.30, αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης 

κατά το νόμο απαρτίας (16 παρόντα μέλη επί συνόλου 20). 

 

Η συνεδρίαση περιελάμβανε τα εξής θέματα: 

 

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

 

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

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

 

Θέμα 2: Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας 

 

Θέμα 2.1: Έγκριση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων  
 

Το λόγο έλαβε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μιχάλης Φεφές, μέλος της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των Υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης στο πλαίσιο 

της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 

διαλέξεων», ο οποίος παρουσίασε το υπ΄ αριθμ. 1487/14.4.2021 πρακτικό της οικείας Επιτροπής 

(Παράρτημα 1). 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό υποβλήθηκαν δύο εμπρόθεσμες αιτήσεις με αρ. πρωτ. 

6511/8.4.2021 και 6757/12.4.2021 αντίστοιχα και μία εκπρόθεσμη αίτηση με αρ. πρωτ. 6980/14-4-

2021, η οποία δεν αξιολογείται.   

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέληξε ότι καμία από τις δύο εμπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν 

πληροί τη βασική προϋπόθεση της προκήρυξης, δηλαδή τη συνάφεια με το γνωστικό 

αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό 

έργο. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει να κηρυχθεί άγονη η διαδικασία και να ζητηθεί από την 

Επιτροπή Ερευνών η επαναπροκήρυξη της θέσης στο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή 

Ένωση: Οικονομικοί Θεσμοί και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». 

 

Μετά από συζήτηση, τα μέλη της Συνέλευσης ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης της ανωτέρω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  να κηρυχθεί άγονη η 

διαδικασία και να ζητηθεί από την Επιτροπή Ερευνών η επαναπροκήρυξη της θέσης στο 
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γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Οικονομικοί Θεσμοί και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα». 
 

Θέμα 2.2: Έγκριση τμημάτων και ωρολογίου προγράμματος ενισχυτικής 

διδασκαλίας 

 

Δεδομένης της απόφασης της Συνέλευσης να κηρυχθεί άγονη η διαδικασία για την πλήρωση 

μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα 

των κύριων διαλέξεων» στο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Οικονομικοί Θεσμοί 

και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», το θέμα 2.2 δεν συζητήθηκε. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Στο σημείο αυτό, και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έληξε η 

συνεδρίαση περί ώρα 15.10. 

 

Η Προϊσταμένη 

της Γραμματείας του Τμήματος 

 

 

Ιωάννα Δούκα 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

Δημήτριος Βενιέρης 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ (195η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποψηφιοτήτων 

για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης στο πλαίσιο της 

πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των 

κύριων διαλέξεων» 

ΑΔΑ: 94ΞΒ469Β7Δ-ΑΞ9



 

9 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των 

κύριων διαλέξεων 

 

Σήμερα, Τετάρτη 14/04/2021 και ώρα 09.00, συνεδρίασε η επιτροπή η οποία ορίστηκε με την υπ΄ 

αριθμ. 20/30.03.2021 απόφαση της 137ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του 

Παν. Πελ/σου, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποτελούμενη από τους: 

1. Παπαθεοδώρου Θεόδωρο, Καθηγητή, Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Πρόεδρο της Επιτροπής 

2. Σπυριδάκη Εμμανουήλ, Καθηγητή, Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Γραμματέα της Επιτροπής και 

3. Φεφέ Μιχάλη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Μέλος της Επιτροπής 

 

προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους υποψηφίων (αιτήσεις και δικαιολογητικά) για την 

κάλυψη μίας (1) θέσης (σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία / γνωστικά αντικείμενα) για την 

απόδοση υποτροφιών, Τμήματος Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γνωστικό Αντικείμενο: 

«Ευρωπαϊκή Ένωση: Οικονομικοί Θεσμοί και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», του έργου με 

τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των 

κύριων διαλέξεων.» (ΚΑ 80573) (ΑΔΑ: Ω2ΛΔ469Β7Δ-3Φ0) (Πρόσκληση ΕΔΒΜ143, αρ. πρ. 

832/01.03.2021, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4724.) 

Η επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους υποψηφιοτήτων. 

Τα μέλη της επιτροπής κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης του περιεχομένου των φακέλων των 

υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ. 

5844/01.04.2021 (ΑΔΑ ΨΥΤΝ469Β7Δ-Β1Ε), καταλήγει στις ακόλουθες προτάσεις προς την 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

1. Για το επιστημονικό πεδίο «Ευρωπαϊκή Ένωση: Οικονομικοί Θεσμοί και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα», οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που 

προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 

Η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6980/14-4-2021 υπεβλήθη εκπρόθεσμα (13/04/2021)  και δεν 
αξιολογείται περαιτέρω. 
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 

1. Αρ. Πρ.: .6511/8-4-2021. 
2. Αρ. Πρ.: 6759/12-4-2021. 

 

 

 

 

Α. 1. Αρ. Πρ.: .6511/8-4-2021. 
 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 
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Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή 

υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά και 

αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α 

οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο 

Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. (1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα 

παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 0 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
0 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με 

το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α' 

κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 10 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 

Σύνολο Μορίων 10 

 

Ο τίτλος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και το επιστημονικό/συγγραφικό έργο του 

υποψηφίου ουδεμία σχέση έχει με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Κατά τα λοιπά, το 

επιστημονικό / συγγραφικό έργο του είναι πλούσιο και ουσιαστικό όσον αφορά στο γνωστικό 

αντικείμενό του. 

 

Β. Αρ. Πρ.: 6759/12-4-2021. 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή 

υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά και 

αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α 

οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο 

Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. (1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα 

παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 0 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
0 
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γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με 

το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α' 

κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 10 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 2 

Σύνολο Μορίων 12 

 

Ο τίτλος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και το επιστημονικό/συγγραφικό έργο του 

υποψηφίου ουδεμία σχέση έχει με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Κατά τα λοιπά, το 

επιστημονικό / συγγραφικό έργο του είναι πλούσιο και ουσιαστικό όσον αφορά στο γνωστικό 

αντικείμενό του. Επίσης, έχει τύχει υποτροφίας από το ΥΠΕΠΘ. 

 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 6759/12-4-2021 12 

2 6511/8-4-2021 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεδομένου ότι ουδείς υποψήφιος πληροί τη βασική προϋπόθεση της προκήρυξης, δηλαδή τη 

συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί 

επικουρικό διδακτικό έργο, προτείνουμε να κηρυχθεί άγονη η διαδικασία και να ζητηθεί από 

τον ΕΛΚΕ να επαναπροκηρύξει τη θέση στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Οικονομικοί Θεσμοί και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». 

 

Κόρινθος, 14/04/2021 
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Σπυριδάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Γραμματέας της Επιτροπής  

3. Φεφές Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Μέλος της Επιτροπής 
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