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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
            

Απόφαση 19/21.02.2023 

        Της 213ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 21-02-2023 

 

Την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 213η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3280/17.02.2023 

Πρόσκλησης και της από 20.02.2023 ορθής επανάληψης του Πρύτανη, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Κατσή.  

 

Παρόντες:  

1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως 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. 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. Γκρίλιας Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Τρυφωνόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Τζιφάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, 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: 6Ω62469Β7Δ-6ΚΔ



 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

 

Απόντες:  

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

μέλος. 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος.  

3. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 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 10:01 π.μ. 

 
Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  
 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
Θέμα 19: Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, στο πλαίσιο της υπ’ 

αριθμ. 28368/07.12.2022 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. (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια 

Αικατερίνη Καστανιώτη) 

 

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) περί ορισμού Επιτροπών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 

ΑΔΑ: 6Ω62469Β7Δ-6ΚΔ



 

2) Την υπ΄ αριθμ. 6/06.12.2022 Απόφαση της 206ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης (ΑΔΑ: ΩΝ4Ζ469Β7Δ-ΨΩΩ), περί α) έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στο πλαίσιο του έργου «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) ορισμός Επιτροπών του 

έργου. 

3) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 28368/07.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

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

έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ). 

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

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

1) Την υπ΄ αριθμ. 3/07.02.2023 Απόφαση της 212ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης (ΑΔΑ: 9ΕΗΔ469Β7Δ-3Α3), περί, έγκρισης προσωρινού πίνακα κατάταξης και 

αποκλεισθέντων των υποψηφίων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. 

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

 

αποφασίζει ομόφωνα την κατάρτιση και έγκριση του οριστικού πίνακα κατάταξης και αποκλεισθέντων των 

υποψηφίων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 28368/07.12.2022 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, 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 

(€) 

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ 

ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ 

& 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

201/26-12-2022 105,6 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
16/06/2023 

4.170,00 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ  

α/α Επιστημονικό Πεδίο Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης υποψηφίου 

1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    - 

 

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/στην πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος 

για το υπολειπόμενο διδακτικό έργο. 

2. Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης 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. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται στο 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, όπως αυτά ισχύουν.  

4. 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/η επιλεχθείς/είσα 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 πραγματοποιηθείσες διαλέξεις στην έδρα 

του οικείου Τμήματος (≪δια ζώσης διδασκαλία≫). Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις 

απομειώσεις που προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο. 

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

αναπροσαρμόζεται αναλογικά. Επομένως αυτός λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης 

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

6. 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. 

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

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

ΑΔΑ: 6Ω62469Β7Δ-6ΚΔ



 

των φοιτητών/τριών 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 2022-2023 ή ενός εκ των δύο εξαμήνων αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της 

επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. 

9. Σε περίπτωση επιλογής υποψηφίου/ας που είναι δημόσιος υπάλληλος, για την έγκριση της σχετικής 

σύμβασης έργου, δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, υπό την προϋπόθεση ότι 

το διδακτικό έργο εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του/της υπαλλήλου. Σημειώνεται ότι υπάρχει 

υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας του/της, για την ανάληψη σχετικής δραστηριότητας, 

γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:  α) το Α.Ε.Ι. όπου θα παρασχεθεί το διδακτικό έργο, β) το 

ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής του ανά εβδομάδα. 

Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, 

σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (αρ. 127 Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 

141/Α/21.07.2022). Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση ενημέρωσης και γνωστοποίησης των στοιχείων της 

παρ. 2 του άρθρου 127 προς τον φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν 

την ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας και την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης με το Α.Ε.Ι. ή τον 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. Αντίγραφο της ενημέρωσης πρέπει να υποβάλλεται στην ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. 

 

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

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

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

                            Τρίπολη, 21 Φεβρουαρίου 2023 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
 
 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ΑΔΑ: 6Ω62469Β7Δ-6ΚΔ
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