
 

 

   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
            

                                                                           Απόφαση 38/27.09.2022 

        Της 196ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 27-09-2022 

 

Την 27η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 196η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21584/23.09.2022 

Πρόσκλησης και της από 26.09.2022 ορθής επανάληψης 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. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Κώτσιρας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (φυσική παρουσία).   

13. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 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 

ΑΔΑ: ΡΟΧΣ469Β7Δ-6ΦΡ



 

 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Σπυροπούλου Αγγελική, 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).  

Απόντες:  

1. Πετρόπουλος Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων, αναπληρωματικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

2. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό 

μέλος. 

 

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

ΙΔAΧ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:33 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  
 
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

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

Θέμα 38: α) Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Παραστατικών 

και Ψηφιακών Τεχνών, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων από νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) έγκριση οριστικού 

πίνακα κατάταξης (Εισηγήτρια: Αν. Καθηγήτρια Μαρίνα Κοτζαμάνη) 

 

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

ΑΔΑ: ΡΟΧΣ469Β7Δ-6ΦΡ



 

 

του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρίνα Κοτζαμάνη, η 

οποία, ως Προέδρος του Τμήματος, ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ΄ αριθμ. 10/21.09.2022 έγγραφό 

της (αρ. εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21424/21.09.2022).  

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υπ΄ αριθμ. 2/28.06.2022 Απόφαση της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης (ΑΔΑ: ΨΝΟ6469Β7Δ-8ΡΖ). 

2) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 

ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ). 

3) Την υπ΄ αριθμ. 1/31.08.2022 Απόφαση της 221ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 9Θ6Ν469Β7Δ-

Α4Π), με θέμα: «Ακαδημαϊκό ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023». 

4) Την υπ΄ αριθμ. 23/06.09.2022 Απόφαση της 193ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης (ΑΔΑ: 9ΡΦΚ469Β7Δ-68Ω), περί έγκρισης προσωρινού πίνακα κατάταξης και 

αποκλεισθέντων των υποψηφίων του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών. 

5) Την υπ΄ αριθμ. 20441/09.09.2022 ένσταση του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 17092/25.07.2022. 

6) Την υπ΄ αριθμ. 20440/09.09.2022 ένσταση του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 17456/26.07.2022. 

7) Το Απόσπασμα Πρακτικού της 50ης/21.09.2022 Συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του 

Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών 

 

αποφασίζει ομόφωνα: 

 

α) την έγκριση του ανωτέρω Αποσπάσματος Πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, περί έγκρισης του Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων, στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθμ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων από νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 

5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, 

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

 

β) την έγκριση του οριστικού πίνακα κατάταξης και αποκλεισθέντων των υποψηφίων του Τμήματος 

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως 

κάτωθι: 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

α/α 
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 

(€) 

ΑΔΑ: ΡΟΧΣ469Β7Δ-6ΦΡ



 

 

1 

3Δ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Δημιουργία 3Δ 
Περιεχομένου Ι 

17581/27.07.2022 104,40 

17652/27.07.2022 96,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
16/06/2023 

12.510,00 

Δημιουργία 3Δ 
Περιεχομένου ΙΙ 

17092/25.07.2022 75,00 

Στάδια της 
παραγωγής ενός 

οπτικοακουστικού 
έργου 

17974/28.07.2022 72,00 

17612/27.07.2022 57,60 

16417/19.07.2022 54,00 

17373/26.07.2022 51,00 

2 
ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Εισαγωγή στην 
έννοια της 

Αφήγησης/Σενάριο 

17229/25.07.2022 106,80 

16907/22.07.2022 74,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
16/06/2023 

12.510,00 

Ψηφιακή 
Δημιουργική γραφή, 

διαδραστική 
λογοτεχνία, ψηφιακή 
αφήγηση, ψηφιακές 

εκδόσεις 

16414/19.07.2022 69,00 

17605/27.07.2022 57,00 

Επιτελεστικές 
εφαρμογές για 

παιδιά στην ψηφιακή 
εποχή 

17453/26.07.2022 56,00 

3 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ 
ΨΗΦΙΑΚΟ/ΦΥΣΙΚ

Ο/ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΧΩΡΟ 

Art game και 
δημόσιος χώρος 

17648/27.07.2022 72,00 

16418/19.07.2022 68,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
16/06/2023 

12.510,00 
Διαδικτυακές 

εφαρμογές και 
Performance 

17977/28.07.2022 62,00 

17456/26.07.2022 60,00 

17622/27.07.2022 60,00 

Ανάπτυξη εικονικών 
κόσμων 

17413/26.07.2022 51,00 

4 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ, 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 
ΚΑΙ 

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ 

Σύγχρονη Τέχνη 

15720/12.07.2022 85,00 

17877/28.07.2022 72,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
16/06/2023 

12.510,00 Ιστορία της Τέχνης 

17138/25.07.2022 56,40 

16044/15.07.2022 56,00 

17899/28.07.2022 55,20 

Η Performance στην 
Ελλάδα 

17948/28.07.2022 55,00 

5 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – 

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ – 

Πολυμέσα και 
σκηνοθεσία: Θεωρία 

και εφαρμογές 
17644/27.07.2022 86,00 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
12.510,00 

ΑΔΑ: ΡΟΧΣ469Β7Δ-6ΦΡ



 

 

ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ 

Επιτέλεση, 
σκηνοθεσία και 

διαδίκτυο: Θεωρία 
και εφαρμογές 

σύμβασης 
μέχρι 

16/06/2023 

Συμμετοχική/συλλογι
κή δραματουργία/ Ο 

περφόρμερ 
δραματουργός: 

Θεωρία και 
εφαρμογές 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ  

α/α Επιστημονικό Πεδίο Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης υποψηφίου 

1 
3Δ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
- 

2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

3 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ/ΦΥΣΙΚΟ/ΕΙΚΟΝΙΚΟ 

ΧΩΡΟ 
- 

4 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ 
- 

5 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ – 
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ 

- 

 

Σημειώνεται ότι: 

1. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει την 

εκτέλεση του έργου. Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του 

διδακτικού έργου εκ μέρους του ωφελούμενου, προκειμένου να μη διαταραχθεί η αλληλουχία των 

μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου διδακτικού έργου 

στον πρώτο επιλαχόντα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος για το 

υπολειπόμενο διδακτικό έργο.  

2. 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 2022-2023. 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, και συλλογή στοιχείων 

αξιολόγησης του προγράμματος.  

3. 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 από 

τον οικείο Δήμο. Εάν 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»).  
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4. Η καταβολή της αμοιβής των ωφελούμενων θα πραγματοποιείται μετά την υλοποίηση του/των 

μαθήματος/ων κάθε εξαμήνου και ποσοστό 10% της συνολικής αμοιβής της σύμβασης θα καταβάλλεται 

μετά το πέρας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 

5. 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 (των εξαμήνων και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του 

Σεπτεμβρίου) περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της 

διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης. 

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

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ή ενός εκ των δύο εξαμήνων αυτού, συμπεριλαμβανομένης της 

Εξεταστικής Περιόδου (των εξαμήνων και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου). 

 

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

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

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

                                         Τρίπολη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

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                                              Ναύπλιο 21.09.2022  
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                                                            
Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη               
Τ.Κ.21 100  Ναύπλιο 
Τηλ.2752096127 

email: pda-secr@uop.gr 
Πληροφορίες: Σοφία Κυριακοπούλου  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΝΤΟΚΟΣΤΗΣ (50ης /21.09.2022) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

  
Η  πεντηκοστή (50η) συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών 
Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, στην αίθουσα 
διοίκησης και μελών ΔΕΠ του κτιρίου της Πινακοθήκης  της Σχολής Καλών Τεχνών, στο Ναύπλιο, υπό την 
προεδρία της Προέδρου του Τμήματος κ. Μαρίνας Κοτζαμάνη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 35η/27.05.2022 απόφαση της 215ης συνεδρίασης Συγκλήτου. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα  μέλη της Προσωρινής  Συνέλευσης του Τμήματος, ως εξής: 
 
Μέσω τηλεδιάσκεψης 

1. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤΘΣ, ως Πρόεδρος 
2. Τσελίκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ως 

Αντιπρόεδρος 
3. Γιωτάκη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
4. Ελ Ράχεμπ Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια 
5. Ευκλείδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής 
6. Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής 
7. Στούρνα Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια 
8. Ψαρράς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής 
9. Βασιλόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ 
10. Χαρίκλεια Θάνου, εκπρόσωπος μελών ΕΕΠ 

 
Επισημαίνεται επίσης, ότι εκπρόσωποι φοιτητών, δεν έχουν ορισθεί, καθώς το Τμήμα ιδρύθηκε το 2019 και 
εισακτέους φοιτητές έχει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (και δεν έχει ιδρυθεί ακόμα φοιτητικός 
σύλλογος). 
Πρακτικά τήρησε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Παραστατικών και 
Ψηφιακών Τεχνών, Σοφία Κυριακοπούλου, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 3/29.10.2021 απόφαση της 75ης 
συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Η Συνεδρίαση, ξεκίνησε στις 09.30 το πρωί, αφού η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης κατά 
το νόμο απαρτίας, δέκα (10) παρόντα μέλη, επί συνόλου δέκα (10) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………  

http://www.uop.gr/
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Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων 
διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής και Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», στο 
Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
[Εισήγηση Επιτροπής Ενστάσεων] 
Πρόεδρος: Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος Παραστατικών και 
Ψηφιακών Τεχνών όπως ορίσθηκε με την απόφαση της 46ης/24.06.2022 Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών και της 2ης/28.06.2022 της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ερευνών, κατ΄ εφαρμογή της  υπ. αρ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 
ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ) στο πλαίσιο της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 - 2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5180979 και κωδικό έργου KΕ 80653, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 
1/28.06.2022 απόφασης της 187ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΟ1Π469Β7Δ-
9ΩΩ)» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  (αποτελούμενη  από τα μέλη Αλέξανδρο Ευκλείδη, Επίκουρο 
Καθηγητή, Αναστάσιο Θεοδωρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή και Βασίλειο Ψαρρά, Επίκουρο Καθηγητή, 
κατέθεσε το υπ’ αριθμ. 7/19.09.2022 πρακτικό ενστάσεων επί της αξιολόγησης υποψηφίων διδακτόρων.  
Η τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων με το ανωτέρω πρακτικό αξιολόγησε: 
α) την υπ’αριθμ. Πρωτ. 20441/09.09.2022 ένσταση που είχε υποβληθεί από την Α.Π. 17092/25.07.2022 
υποψηφιότητα για το 01 επιστημονικό πεδίο «3Δ Περιεχόμενο και Οπτικοακουστική Δημιουργία» καθώς και  
β) την υπ’αριθμ. Πρωτ. 20440/09.09.2022 ένσταση που είχε υποβληθεί από την Α.Π. 17456/26.07.2022 
υποψηφιότητα για το επιστημονικό πεδίο 03 «Εφαρμογές σε ψηφιακό/φυσικό/εικονικό χώρο», 
αποφαίνεται ομόφωνα και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο, τα εξής: 
 
α) Η ένσταση με Α.Π. 20441/09.09.2022 και με Α.Π. υποψηφιότητας 17092/25.07.2022 υποβλήθηκε εντός 
της προβλεπόµενης, από την Πρόσκληση πενθήμερης (εντός πέντε εργάσιμων ημερών) προθεσµίας από την 
ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (η οποία έληγε την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου) και συνεπώς είναι εµπρόθεσμη και 
πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για να εξεταστεί περαιτέρω. Ως προς την ένσταση με Α.Π. 
20441/09.09.2022 και με Α.Π. υποψηφιότητας 17092/25.07.2022, αιτείται την αναβαθμολόγηση στο 
κριτήριο αξιολόγησης 4β (συναφές δημοσιευμένο έργο), στο κριτήριο αξιολόγησης 4γ (μεταδιδακτορική 
έρευνα/εμπειρία) και στο κριτήριο αξιολόγησης 5 (περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας), καθώς η 
βαθμολογία που της αποδόθηκε θεωρεί πως δεν αντιστοιχεί με τα όσα κατέθεσε στο φάκελο της 
υποψηφιότητάς της.  
Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ενστάσεων εξέτασε τον φάκελο υποψηφιότητας με Α.Π. 17092/25.07.2022 και 
διαπιστώνει ότι: 

• Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4γ (μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία) δεν αποδεικνύεται ο ανωτέρω 
χρόνος μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) καθώς ως τέτοια νοείται η έρευνα που πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο μεταδιδακτορικού (PostDoc) προγράμματος ακαδημαϊκού ιδρύματος το οποίο βεβαιώνεται 
από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος. Το πλούσιο ερευνητικό έργο της υποψηφιότητας αφορά 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, κάτι που διαφέρει 
από την απαιτούμενη έρευνα από το κριτήριο αξιολόγησης της προκήρυξης.   

• Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4β (συναφές δημοσιευμένο έργο),  η επιτροπή αποδέχεται την αρχική 
εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία τόσο η διδακτορική διατριβή όσο και οι 
δημοσιεύσεις της υποψηφιότητας είναι μερικώς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Ως εκ 
τούτου, η βαθμολόγηση με τα ⅔ της ανώτατης βαθμολογίας συνιστά ξεκάθαρη αναγνώριση του υψηλού 
επιπέδου της διατριβής και των δημοσιεύσεων, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την αναγκαία μείωση της 
βαθμολογίας που προκύπτει από τη μερική συνάφεια. 

• Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 5 (περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας), η υποψηφιότητα 
βαθμολογήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης με συνολικό βαθμό 49/50 κάτι το οποίο δείχνει την 
αναγνώριση εκ μέρους της επιτροπής του πολύ υψηλού επιπέδου των υποβληθέντων σχεδιαγραμμάτων 
διδασκαλίας στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 
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β) Η ένσταση με Α.Π. 20440/09.09.2022 και με Α.Π. υποψηφιότητας 17456/26.07.2022 υποβλήθηκε εντός 
της προβλεπόµενης, από την Πρόσκληση πενθήμερης (εντός πέντε εργάσιμων ημερών) προθεσµίας από την 
ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (η οποία έληγε την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου) και συνεπώς είναι εµπρόθεσμη και 
πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για να εξεταστεί περαιτέρω. Ως προς την ένσταση με Α.Π. 
20440/09.09.2022, αιτείται την αναβαθμολόγηση στο κριτήριο αξιολόγησης 4β (συναφές δημοσιευμένο 
έργο), στο κριτήριο αξιολόγησης 4γ (μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία) και στο κριτήριο αξιολόγησης 5 
(περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας), καθώς η βαθμολογία που της αποδόθηκε θεωρεί πως δεν 
αντιστοιχεί με τα όσα κατέθεσε στο φάκελο της υποψηφιότητάς της. 
Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ενστάσεων εξέτασε τον φάκελο υποψηφιότητας με Α.Π. 17456/26.07.2022 και 
διαπιστώνει ότι: 

• Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4γ (μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία) δεν αποδεικνύεται ο ανωτέρω 
χρόνος μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) καθώς ως τέτοια νοείται: η έρευνα που πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο μεταδιδακτορικού (PostDoc) προγράμματος ακαδημαϊκού ιδρύματος το οποίο βεβαιώνεται 
από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος. Το πλούσιο ερευνητικό έργο της υποψηφιότητας αφορά 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μετά την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, κάτι που διαφέρει 
από την απαιτούμενη έρευνα από το κριτήριο αξιολόγησης της προκήρυξης.   

• Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4β (συναφές δημοσιευμένο έργο),  η επιτροπή αποδέχθηκε την αρχική 
εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία τόσο η διδακτορική διατριβή όσο και οι 
δημοσιεύσεις της υποψηφιότητας είναι μερικώς συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Ως εκ 
τούτου, η βαθμολόγηση με τα ⅔ της ανώτατης βαθμολογίας συνιστά ξεκάθαρη αναγνώριση του υψηλού 
επιπέδου της διατριβής και των δημοσιεύσεων, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την αναγκαία μείωση της 
βαθμολογίας που προκύπτει από τη μερική συνάφεια. 

• Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 5 (περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας), η υποψηφιότητα 
βαθμολογήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης με συνολικό βαθμό 35/50  καθώς θεωρήθηκε ότι τα 
υποβληθέντα σχεδιαγράμματα δεν είχαν αρκετά σαφή δομή, δεν ήταν άρτια οργανωμένα και  δεν 
κάλυπταν επαρκώς και σε βάθος το περιεχόμενο των σχεδιαζόμενων μαθημάτων. Άλλωστε στο 
συγκεκριμένο πεδίο το σύνολο των υποψηφιοτήτων βαθμολογήθηκε με σχετικά χαμηλή βαθμολογία, 
ανάλογη εκείνη της υποψηφιότητας με (Α.Π. 20440/09-09-2022 ένσταση), καθώς θεωρήθηκε πως καμία 
από τις υποψηφιότητες δεν κάλυπτε επαρκώς τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου.     

Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφαίνεται ομόφωνα και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο ότι οι κρινόμενες 
ενστάσεις της υποψηφιότητας με (Α.Π. 17092/25.07.2022 αρχικής αίτησης) και (Α.Π. 17456/26.07.2022 
αρχικής αίτησης) πρέπει να μη γίνουν αποδεκτές στο σύνολό της βάσει των κριτηρίων όπως ορίζονται στην 
υπ' αριθ. 15067/07.07.2022  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ) αλλά και στην 
υπ’αριθ. 23/06.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΡΦΚ469Β7Δ-68Ω) Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Κατά συνέπεια, 
σύμφωνα με το πρακτικό της αρχικής επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων η κατάταξη των 
υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο παραμένει η ίδια (ΑΔΑ: 9ΡΦΚ469Β7Δ-68Ω), ως εξής: 
 
01 επιστημονικό πεδίο «3Δ Περιεχόμενο και Οπτικοακουστική Δημιουργία» 

1. Α.Π. 17581/2022-07-27 με συνολική βαθμολογία 104.4% 
2. Α.Π. 17652/2022-07-27 με συνολική βαθμολογία: 96 % 
3. Α.Π. 17092/2022-07-25 με συνολική βαθμολογία:75% 
4. Α.Π. 17974/2022-07-28 με συνολική βαθμολογία 72% 
5. Α.Π.17612/2022-07-27 με συνολική βαθμολογία 57.6% 
6. Α.Π. 16417/2022-07-19 με συνολική βαθμολογία 54% 
7. Α.Π. 17373/2022-07-26 με συνολική βαθμολογία 51% 

 
03 «Εφαρμογές σε ψηφιακό/φυσικό/εικονικό χώρο» 
1. Α.Π. 17648/2022-07-27 με συνολική βαθμολογία 72% 
2. Α.Π.  16418/2022-07-19 με συνολική βαθμολογία: 68 %  
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3. Α.Π.  17977/2022-07-28 συνολική βαθμολογία: 62% 
4. Α.Π. 17456/2022-07-26 με συνολική βαθμολογία 60% 
5. Α.Π. 17622/2022-07-27 με συνολική βαθμολογία 60% 
6. Α.Π. 17413/2022-07-26 με συνολική βαθμολογία  51% 

 
 
Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της εισήγησης της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων και 
κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών το Σώμα  
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

εγκρίνει και επικυρώνει το πρακτικό της τριμελούς επιτροπής Ενστάσεων (αποτελούμενη από τα μέλη 
Αλέξανδρο Ευκλείδη, Αναστάσιο Θεοδωρόπουλο, Βασίλειο Ψαρρά) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής και Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», 
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, σύμφωνα με το 
συνημμένο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού και την 
εισήγηση της Προέδρου. 
 
Η παρούσα απόφαση με συνημμένο το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, παραπέμπεται στην Επιτροπή 
Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΠΑΠΕΛ. 

 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
Στο σημείο αυτό, και μετά  την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση περί 

ώρα 11.30΄. 

 
 

Η Αν. Προϊσταμένη 
Γραμματείας Τμήματος 

 
 

Σοφία Κυριακοπούλου 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 
 

Αν. Καθηγήτρια  Μαρίνα Κοτζαμάνη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Εξέταση δύο ενστάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15067/07.07.2022  Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ) στο πλαίσιο της πράξης: «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979, η οποία 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) και η οποία 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από 

Εθνικούς Πόρους, ως ακολούθως: α) της υπ' αριθμ. πρωτ. 20441/09-09-2022 ένστασης της 

υποψηφιότητας με Α.Π. 17092/25.07.2022 αρχικής αίτησης και β) της υπ' αριθμ. πρωτ. 

20440/09-09-2022 ένστασης της υποψηφιότητας με Α.Π. 17456/26.07.2022 αρχικής αίτησης. 

Σήμερα, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστή συνεδρίαση 

στα Γραφεία του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη) στο Ναύπλιο, συνεδρίασε 

η Επιτροπή Ενστάσεων όπως ορίστηκε με την απόφαση της 46ης/24.06.2022 Προσωρινής 

Συνέλευσης του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών κατ΄ εφαρμογή της υπ. αρ. 

15067/07.07.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ) στο πλαίσιο 

της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2022 - 2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180979 και 

κωδικό έργου KΕ 80653, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 

1/28.06.2022 απόφασης της 187ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ: 

ΨΟ1Π469Β7Δ-9ΩΩ)» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και που έχει συσταθεί με την από 

2/28.06.2022 (187η Συνεδρίαση) Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΝΟ6469Β7Δ-8ΡΖ) προκειμένου να εξετάσει:  

α) την υπ' αριθμ. πρωτ. 20441/09-09-2022 ένσταση της της υποψηφιότητας με Α.Π. 

17092/25.07.2022 αρχικής αίτησης (η οποία επισυνάπτεται), με την οποία αμφισβητεί την 
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βαθμολογία που της αποδόθηκε κατά την αξιολόγηση υποψηφίων για το 1ο επιστημονικό πεδίο: «3Δ 

Περιεχόμενο και Οπτικοακουστική Δημιουργία» και ειδικότερα στη διδασκαλία των Μαθημάτων: α) 

«Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι», με κωδικό 03ΕΠΚΧ01-ΨΤ, β) «Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ» 

με κωδικό 05ΕΠΚΧ02-ΨΤ και γ) «Στάδια της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου» με κωδικό 

ΕΑΡΕΕ04-ΨΤ, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η ανωτέρω Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979, του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

β) την υπ' αριθμ. πρωτ. 20440/09-09-2022 ένσταση της υποψηφιότητας με  (Α.Π. 17456/26.07.2022 

αρχικής αίτησης) (η οποία επισυνάπτεται), με την οποία αμφισβητεί την βαθμολογία που της 

αποδόθηκε κατά την αξιολόγηση υποψηφίων για το 3ο επιστημονικό πεδίο: «Εφαρμογές σε 

ψηφιακό/φυσικό/εικονικό χώρο» και ειδικότερα στη διδασκαλία των Μαθημάτων: α) «Art game και 

δημόσιος χώρος», με κωδικό 08ΕΠΚΕ03-ΨΤ, β) «Διαδικτυακές εφαρμογές και performance» με 

κωδικό 08ΕΠΚΕ02-ΨΤ και γ) «Ανάπτυξη εικονικών κόσμων» με κωδικό 07ΕΠΚΧ01-ΨΤ, σύμφωνα 

με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η ανωτέρω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

πρόσληψη διδασκόντων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου», (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979, του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Οι ενστάσεις κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή με το με ημερομηνία 09-09-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τους: 

1. Ευκλείδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Γραμματέας 

1. Ψαρράς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία προχώρησε στην 

εξέταση της ένστασης. 

Οι ενστάσεις υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης, από την Πρόσκληση, 5ήμερης προθεσμίας από 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (η οποία έληγε την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022) και συνεπώς 

είναι εμπρόθεσμες και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να εξεταστούν περαιτέρω.  

Ειδικότερα: α) στην με Α.Π. 20441/09-09-2022 ένσταση της υποψηφιότητας με  (Α.Π. 

17092/25.07.2022 αρχικής αίτησης) αιτείται την αναβαθμολόγηση στο κριτήριο αξιολόγησης 4β 

(συναφές δημοσιευμένο έργο), στο κριτήριο αξιολόγησης 4γ (μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία) και 

στο κριτήριο αξιολόγησης 5 (περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας), καθώς η βαθμολογία που 

της αποδόθηκε θεωρεί πως δεν αντιστοιχεί με τα όσα κατέθεσε στο φάκελο της υποψηφιότητάς της. 

β) στην με Α.Π. 20440/09-09-2022 ένσταση της υποψηφιότητας με  (Α.Π. 17456/26.07.2022 αρχικής 

αίτησης) αιτείται την αναβαθμολόγηση στο κριτήριο αξιολόγησης 4β (συναφές δημοσιευμένο έργο), 

στο κριτήριο αξιολόγησης 4γ (μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία) και στο κριτήριο αξιολόγησης 5 

(περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας), καθώς η βαθμολογία που της αποδόθηκε θεωρεί πως 

δεν αντιστοιχεί με τα όσα κατέθεσε στο φάκελο της υποψηφιότητάς της. 

 

Κατόπιν αυτών, 

Η Επιτροπή Ενστάσεων εξέτασε τους φακέλους της υποψηφιότητας με α) (Α.Π. 17092/25.07.2022 

αρχικής αίτησης) και β)  (Α.Π. 17456/26.07.2022 αρχικής αίτησης), και διαπιστώνει ότι: 

α) Για την υποψηφιότητα με (Α.Π. 20441/09-09-2022 ένστασή της)  

● Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4γ (μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία) δεν αποδεικνύεται ο 

ανωτέρω χρόνος μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) καθώς ως τέτοια νοείται η έρευνα που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο μεταδιδακτορικού (PostDoc) προγράμματος ακαδημαϊκού 

ιδρύματος το οποίο βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος. Το πλούσιο 

ερευνητικό έργο της υποψηφιότητας αφορά συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μετά την 

απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, κάτι που διαφέρει από την απαιτούμενη έρευνα από το 

κριτήριο αξιολόγησης της προκήρυξης.   

● Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4β (συναφές δημοσιευμένο έργο),  η επιτροπή αποδέχεται 

την αρχική εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία τόσο η διδακτορική 
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διατριβή όσο και οι δημοσιεύσεις της υποψηφιότητας είναι μερικώς συναφείς με το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. Ως εκ τούτου, η βαθμολόγηση με τα ⅔ της ανώτατης βαθμολογίας 

συνιστά ξεκάθαρη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της διατριβής και των δημοσιεύσεων, 

αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την αναγκαία μείωση της βαθμολογίας που προκύπτει από τη 

μερική συνάφεια. 

● Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 5 (περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας), η 

υποψηφιότητα βαθμολογήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης με συνολικό βαθμό 49/50 κάτι 

το οποίο δείχνει την αναγνώριση εκ μέρους της επιτροπής του πολύ υψηλού επιπέδου των 

υποβληθέντων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.  

β) Για την  υποψηφιότητα με (Α.Π. 20440/09-09-2022 ένστασή της)  

● Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4γ (μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία) δεν αποδεικνύεται ο 

ανωτέρω χρόνος μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) καθώς ως τέτοια νοείται: η έρευνα που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο μεταδιδακτορικού (PostDoc) προγράμματος ακαδημαϊκού 

ιδρύματος το οποίο βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του εκάστοτε τμήματος. Το πλούσιο 

ερευνητικό έργο της υποψηφιότητας αφορά συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μετά την 

απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, κάτι που διαφέρει από την απαιτούμενη έρευνα από το 

κριτήριο αξιολόγησης της προκήρυξης.   

● Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 4β (συναφές δημοσιευμένο έργο),  η επιτροπή αποδέχθηκε 

την αρχική εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία τόσο η διδακτορική 

διατριβή όσο και οι δημοσιεύσεις της υποψηφιότητας είναι μερικώς συναφείς με το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. Ως εκ τούτου, η βαθμολόγηση με τα ⅔ της ανώτατης βαθμολογίας 

συνιστά ξεκάθαρη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της διατριβής και των δημοσιεύσεων, 

αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την αναγκαία μείωση της βαθμολογίας που προκύπτει από τη 

μερική συνάφεια. 

● Ως προς το κριτήριο αξιολόγησης 5 (περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας), η 

υποψηφιότητα βαθμολογήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης με συνολικό βαθμό 35/50  

καθώς θεωρήθηκε ότι τα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα δεν είχαν αρκετά σαφή δομή, δεν ήταν 

άρτια οργανωμένα και  και δεν κάλυπταν επαρκώς και σε βάθος το περιεχόμενο των 

σχεδιαζόμενων μαθημάτων. Άλλωστε στο συγκεκριμένο πεδίο το σύνολο των υποψηφιοτήτων 

βαθμολογήθηκε με σχετικά χαμηλή βαθμολογία, ανάλογη εκείνη της υποψηφιότητας με (Α.Π. 
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20440/09-09-2022 ένσταση), καθώς θεωρήθηκε πως καμία από τις υποψηφιότητες δεν 

κάλυπτε επαρκώς τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό των μαθημάτων του επιστημονικού 

πεδίου.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφαίνεται ομόφωνα και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο ότι οι κρινόμενες 

ενστάσεις της υποψηφιότητας με (Α.Π. 17092/25.07.2022 αρχικής αίτησης) και   (Α.Π. 

17456/26.07.2022 αρχικής αίτησης) πρέπει να μη γίνουν αποδεκτές στο σύνολό της βάσει των 

κριτηρίων όπως ορίζονται στην υπ' αριθ. 5067/07.07.2022  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑ: ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ) αλλά και στην υπ'αριθ. 23/06.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΡΦΚ469Β7Δ-68Ω) 

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το πρακτικό της αρχικής επιτροπής 

αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων η κατάταξη των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο παραμένει η 

ίδια (ΑΔΑ: 9ΡΦΚ469Β7Δ-68Ω). 

 

Η Επιτροπή Ενστάσεων 

1.                       Αλέξανδρος Ευκλείδης  

 

2.                       Αναστάσιος Θεοδωρόπουλος  

 

3.                       Βασίλειος Ψαρράς 

 

 

ΑΔΑ: ΡΟΧΣ469Β7Δ-6ΦΡ
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