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Απόσπασμα από το αριθ. 781/15.09.2021  
Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών 
 

 

 
Η  Συνεδρίαση  πραγματοποιείται  (με  τηλεδιάσκεψη)  στην  Αίθουσα  Συνεδριάσεων 

της  Συγκλήτου  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  (κτήριο  Α,  1ος  όροφος),  την  Τετάρτη 

15.09.2021 και ώρα 14.00 μ.μ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ερευνών,  κ.  Παναγιώτης  Δημόπουλος, 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, τα Τακτικά Μέλη, κ.κ. Δημήτριος Μούρτζης, 

Αντιπρόεδρος, Παύλος Αβραμίδης, Ανδρέας Καζαντζίδης, Κωνσταντίνος Μουστάκας, 

Δημήτριος Παπαζαχαρίου και Σταύρος Ταραβήρας.  

Στη  Συνεδρίαση,  συμμετέχει  χωρίς  δικαίωμα  ψήφο,  η  Προϊσταμένη  Οικονομικών 

Υπηρεσιών κα. Ελένη Ρήγκου, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα. Στέλλα Στυλιάδη, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ. 

 

 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Θέμα  5ο:  Έγκριση  Δημοσίευσης  Προσκλήσεων  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  – 
Συγκροτήσεις  Ερευνητικών  Ομάδων  Έργων  –  Έγκριση  Απασχόλησης &  Σύναψη 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου – Εγκρίσεις Βεβαιώσεων Ολοκλήρωσης 
(Οι   αποφάσεις   της   Επ ιτροπής   Ερευνών   στο   παρόν   θέμα   ε ίνα ι   ομόφωνες   πλην   των  
περ ιπτώσεων   κατά   της   οπο ίες   μέλος   της   Επ ιτροπής   φέρε ι   την   ιδ ιότητα   του   Επ ιστημονικά  
Υπευθύνου   ή   άλλως   εμπλεκομένου/ενδ ιαφερομένου   στα   κάτωθι   α ιτήματα ,   οπότε   η  
έγκρ ιση δ ίδεται  κατά  πλε ιοψηφία  πλην   του  ενδ ιαφερόμενου μέλους )    

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Πρακτικά Αξιολόγησης 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
xi.  Στο  πλαίσιο  της  αρ. 64171/25.06.2021 Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος 

για  την  υλοποίηση  του  έργου  με  Φ.Κ.  81700,  κωδ.  ΟΠΣ  5111118  και  τίτλο 

«Απόκτηση  Ακαδημαϊκής  Διδακτικής  Εμπειρίας  σε  Νέους  Επιστήμονες  Κατόχους 

Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021‐ 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», από 

Ευρωπαϊκούς  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  –Ε.Κ.Τ.)  και  Εθνικούς  Πόρους  στο 

πλαίσιο  της  Πράξης  «Απόκτηση  Ακαδημαϊκής  Διδακτικής  Εμπειρίας  σε  Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021‐ 2022 για το Πανεπιστήμιο Πατρών», της 

ΕΥΔ  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού, 

Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου  Μάθηση»,  με  Επιστημονικό  Υπεύθυνο  τον  Καθηγητή 

Διονύσιο Μαντζαβίνο, η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει‐ επικυρώνει τα αποτελέσματα 

της  διαδικασίας,  όπως  αυτά  προέκυψαν  από  Ορθή  Επανάληψη  του  πρακτικού 

αξιολόγησης  του  Επιστημονικού  Πεδίου  4    της  αντίστοιχης  τριμελούς  επιτροπής 

αξιολόγησης και της έγκρισης τους από τη Συνέλευση του αντίστοιχου Τμήματος. Η 

διενέργεια  περισσοτέρων  του  ενός  (1)  επιστημονικού  πεδίου  από  τον  ίδιο/α 

διδάκτορα  δεν  επιτρέπεται  ανεξαρτήτως  του  Ιδρύματος  υποδοχής.  Μετά  την 

παρέλευση  της  προθεσμίας  των  ενστάσεων,  οι  διδάκτορες  που  έχουν  επιλεγεί  σε 

παραπάνω  του  ενός  (1)  επιστημονικού  πεδίου,  ανεξαρτήτως  του  Ιδρύματος 

υποδοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του 

ΕΛΚΕ  υπεύθυνη  δήλωση  για  την  αποδοχή  του  επιστημονικού  πεδίου  που 

επιθυμούν.  Αντίστοιχα  σε  περίπτωση  που  οι  διδάκτορες  δεν  επιθυμούν  την 

πλήρωση θέσης θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του 

ΕΛΚΕ Υπεύθυνη Δήλωση για την μη αποδοχή θέσης, προκειμένου να ενημερωθεί το 

συντομότερο ο επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος (παράρτ. ΧΙ). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος  

της Επιτροπής Ερευνών 
 
 

Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος 
Αντιπρύτανης 

Έρευνας &  Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Σχολή Θετικών Επιστημών  

            

           
Τμήμα:  Γεωλογίας Πανεπιστημίου 
Πατρών            

           

Συγκεκριμένα για το Επιστημονικό Πεδίο Νο 4 : Υδρογεωλογία κατατέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις: 

Α/Α 
Αριθμός 

Αίτησης (SID) 
       

   
1  1842         

   
2  1748         

   
3  1695         

   
4  1684         

   

 

Διαπιστώθηκε ότι η υποψήφια με Α/Α 2, με αριθμό αίτησης 1748, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, αλλά το αντικείμενο της δεν είναι 
σχετικό με το επιστημονικό πεδίο της Υδρoγεωλογίας και ως εκ τούτου η υποψηφιότητα της απορρίπτεται. Επίσης η υποψήφια με Α/Α 3, με 
αριθμό αίτησης 1695, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, αλλά το αντικείμενο της δεν είναι σχετικό με το επιστημονικό πεδίο της 
Υδρογεωλογίας και ως εκ τούτου η υποψηφιότητά της απορρίπτεται. Τέλος διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο του δημοσιευμένου έργου του 
υποψηφίου με Α/Α 1 και αριθμό αίτησης 1842, μόνο ένα μικρό μέρος εμπίπτει με το επιστημονικό πεδίο της Υδρογεωλογίας. Για το λόγο αυτό 
δεν αξιολογήθηκε το σύνολο των εργασιών του παρά μόνο οι εργασίες 13, 17 και 18 καθώς και οι εργασίες 2 και 4 που είναι δημοσιευμένες σε 
πρακτικά Συνεδρίων. Για τον υποψήφιο με Α/Α 4 , αξιολογήθηκαν οι 11 από τις 12 δημοσιευμένες σε Επιστημονικά περιοδικά εργασίες (καθώς 
η μία δεν εμπίπτει στο επιστημονικό Πεδίο της Υδρογεωλογίας) κι όλες οι υπόλοιπες εργασίες (Πρακτικά Συνεδρίων)  
            

Οι προτάσεις που πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν ως εξής:     

 

Κριτήριο 4: 
Σχεδιάγραμμα 
Διδασκαλίας 
όλων των μαθημάτων 
του Επιστημονικού 
Πεδίου (το οποίο 
αναλύεται στα 
ακόλουθα:) 

Σύνολ
ο 

Κριτη
ρίου 4 

Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα 
Υποψηφίου/ας (το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα:) 

Σύνολο 
Κριτηρί
ου 5 

Κριτήριο 6: 
Προσαύξηση κατά 20% 
επί της συνολικής 
βαθμολογίας 
της υποψηφιότητας, 
εφόσον ο υποψήφιος 
δεν έχει επιλεγεί σε 
άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας, 
στο πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων. 

Γενικό 
σύνολο 

  4α  4β  5α  5β  5γ  

 

Συνάφεια 
σχεδιαγράμμ
ατος 
διδασκαλίας 
και 

Δομή, 
οργάνω
ση, 
κατανο
μή 

Συνάφεια 
διδακτορικ
ής 
διατριβής/ 
δημοσιευμέ

Δημοσιεύσε
ις/ 
Ανακοινώσ
εις σε 
Συνέδρια 

Μεταδιδακτο
ρική 
εργασιακή 
εμπειρία‐ 
εξαιρείται η 

0 : αν ο 
υποψήφιος 
έχει 
συμμετάσχ
ει ξανά 

Σύνολο 
Κριτηρί
ου 6 
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καινοτόμων 
μεθοδολογιώ
ν/θεωριών & 
βιβλιογραφία
ς με την 
περιγραφή 
του συνόλου 
των 
μαθημάτων 
του 
Επιστημονικο
ύ Πεδίου. 

ύλης.  νου 
έργου με το 
Επιστημονι
κό Πεδίο. 

(Σημείωση 
1) 

διδακτική 
εμπειρία (1 
μονάδα ανά 
έτος μέχρι τα 
10). 

 1 : αν ο 
υποψήφιος 
δεν έχει 
ξανασυμμε
τάσχει 

Α/Α 
Υπο
ψη
φίο
υ 

0 ‐ 25 μόρια  5 μόρια 
(30 
max) 

0 ‐ 20 μόρια 
0 – 20 
μόρια 

0 – 10 μόρια 
(50 
max) 

0 ή 1 
Έως 16 
μόρια 

0‐96 

1  23  5,00  28,00  6  5,2  2  13,20  1,00  8,24  49,44 

4  23  5,00  28,00  20  16  2  38,00  0,00  0,00  66,00 

            

 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 1684, βάσει των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.  
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα παραδοτέα του, στον υποψήφιο 
με αρ. αίτησης 1684 
Επισυνάπτεται η εισηγητική έκθεση των μελών της Επιτροπής. 

 

 
 
Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη 
της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
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