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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΑΡΙΘ .  724/12.10.2020 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΡΕΥΝΩΝ   

 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  724ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 
 ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΡΕΥΝΩΝ  ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ  
 
                                              12.10.2020 

Η  Συνεδρίαση  πραγματοποιείται  στην  Αίθουσα  Συνεδριάσεων  της  

Συγκλήτου  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  (κτήριο  Α΄ ,  όροφος  α΄) τη  

Δευτέρα ,  12.10.2020 και  ώρα  11.00 π .μ .  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ερευνών ,  κ .  Παν .  

Δημόπουλος ,  Αντιπρύτανης  Έρευνας  & Ανάπτυξης ,  τα  τακτικά  μέλη ,  

κ .κ .  Β .  Βουτσινάς ,  Αντιπρόεδρος ,  Χαρ .  Γώγος ,  Α .  Ζεληλίδης ,  Ι .  

Καλλίτσης ,  Ν .  Καρακαπιλίδης  και  Δημ .  Παπαζαχαρίου .  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Ουδείς .  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Η  Προϊσταμένη  της  Γραμματείας  του  Ειδικού  

Λογαριασμού  Κονδυλίων  Έρευνας ,  κα  Ειρήνη  Μαυροειδή  

 

Ο  Πρόεδρος  αφού  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  απαρτία ,  κήρυξε  την  έναρξη  

της  Συνεδρίασης .   
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………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
ΘΕΜΑ  9ον: ΑΛΛΑ  ΘΕΜΑΤΑ  
(Οι  αποφάσεις  της  Επιτροπής  Ερευνών  στο  παρόν  θέμα  ε ίνα ι  ομόφωνες  πλην  των  
περ ιπτώσεων  κατά  τ ι ς  οποίες  μέλος  της  Επιτροπής  φέρει  την  ι δ ιότητα  του  Επιστημονικά  
Υπευθύνου  ή  άλλως  εμπλεκομένου /ενδ ιαφερομένου  στα  κάτωθι  αιτήματα ,  οπότε  η  έγκριση  
δ ίδεται  κατά  πλε ιοψηφία  πλην  του  ενδ ιαφερόμενου  μέλους )   
………………………………………………………………………………………… 
23.-  Επί  του  αριθμ .  67974/12.10.2020 πρακτικού  της  Επιτροπής  
Αξιολόγησης  Ενστάσεων  και  Προσφυγών  για  την  υποβληθείσα  
ένσταση  (αρ .  πρωτ .  65958/05.10.2020) της  κας  Κ .  Μέλη ,  έναντι  του  
αριθμ .  64594/30.09.2020 Πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης ,   
όπως  αυτό  εγκρίθηκε  στην  αρ .  719/21.09.2020 Συνεδρίαση  της  Επ .  
Ερευνών ,  αναφορικά  με  την  υπ’ αριθμ .  49730/27.07.2020  πρόσκληση  
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  ανάθεση  μαθήματος  του  Τμήματος  
Μουσειολογίας ,  στο  πλαίσιο  του  ερευνητικού  έργου  «81288 - Απόκτηση  
Ακαδημαϊκής  Διδακτικής  Εμπειρίας  σε  Νέους  Επιστήμονες  Κατόχους  
Διδακτορικού  2020 - 2021 στο  Πανεπιστήμιο  Πατρών»:     
Προς: Επιτροπή Ερευνών  
Πανεπιστήμιο Πατρών  
Θέμα: Υποβληθείσα ένσταση στο πλαίσιο του έργου «81288: ««Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 
σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο την κ. Δ. Μαντζαβινο. Η ανωτέρω ένσταση υποβλήθηκε σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 
Πρακτικού Αξιολόγησης 62934/24.09.2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
49730/27.07.2020. 
Σχετ.: Η ένσταση της κ. Μέλη για ανάθεση μαθήματος του Τμήματος Μουσειολογίας 
Η κ. Μέλη ενίσταται για την μοριοδότηση των κριτηρίων 3 και 4.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών η οποία ορίσθηκε κατόπιν κλήρωσης (άρθρ.26, 
Ν.4024/27.10.2011 και άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 109823/11.12.2019 πρακτικό 
κλήρωσης εξέτασε τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και μετά από διαβούλευση κατέληξε στα ακόλουθα:  

Η αξιολόγηση της ποιότητας του σχεδιαγράμματος διδασκαλίας αλλά και των στοιχείων ενός 
επιστημονικού βιογραφικού σημειώματος (ποιότητα εργασιών, συνάφεια εργασιών αλλά και διδακτορικής 
διατριβής με το αντικείμενο θέσης κλπ) αποτελούν στοιχεία επιστημονικής κρίσης και μοναδικό αρμόδιο όργανο 
είναι η Γ.Σ. του αρμόδιου Τμήματος μετά από εισήγηση της ειδικής επιτροπής που συνεστήθη για αυτό το σκοπό. 
Άποψη της επιτροπής ενστάσεων είναι ότι οι αποφάσεις των αρμοδίων πολυμελών οργάνων, όπως οι ΓΣ των 
Τμημάτων, για επιστημονικά θέματα, όπως αξιολόγηση συνάφειας ερευνητικού έργου και διδακτορικής διατριβής, 
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ένστασης παρά μόνο ως προς το σημείο της μη αιτιολόγησης της 
απόφασης της Γ.Σ.  

Στην επιτροπή εντάσεων κατατέθηκε μια πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση από την ορισμένη επιτροπή 
του Τμήματος η οποία και έγινε αποδεκτή από τη ΓΣ του Τμήματος.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Ενστάσεων, μη δυνάμενη να εισέλθει σε επιστημονική κρίση 
σχετικά με τη συνάφεια της διδακτορικής διατριβής και των επιστημονικών εργασιών του υποψηφίου, απορρίπτει 
την ένσταση της κ. Μέλη και παρακαλεί την Επιτροπή Ερευνών όπως διαβιβάσει την εισήγηση της επιτροπής 
αξιολόγησης στην κ. Μέλη. 
_______________  _______________________  ______________ 
Χ. Κοντογιάννης  Ε. Πυργιώτη   Νικ. Ανυφαντής 
Πρόεδρος Επιτροπής Μέλος     Μέλος 

Η  Επιτροπή  αποδεχόμενη  τα  διαλαμβανόμενα  στο  ως  άνω  πρακτικό  
απορρίπτει  την  ένσταση  της  κας  Κ .  Μέλη  στο  σύνολό  της .  
………………………………………………………………………………………… 

Ο  Πρόεδρος   
της  Επιτροπής  Ερευνών  

 
Καθηγητής  Παναγιώτης  Δημόπουλος  

Αντιπρύτανης 
Έρευνας  & Ανάπτυξης  
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