
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ           
Email: rescom@upatras.gr / Τηλ. 2610 997888                                                                                                                                               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 782ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ -  22.09.2021 

                                                                                                                                                 
 

 
 

    Πάτρα, 29.09.2021 
 
                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 96192 

 
 
 

Απόσπασμα από το αριθ. 782/22.09.2021  
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 
22.09.2021 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 7ο: Τρέχοντα Θέματα 
(Οι  α πο φ άσεις  τ ης  Ε πιτ ρο π ής  Ερ ευνών  σ το  π αρ ό ν  θέ μ α ε ίν αι  ο μό φ ωνε ς  πλην  των  
πε ρι πτώ σε ων κ ατ ά τ ι ς  ο π ο ίες  μ έλο ς  τ ης  Ε πιτ ρο π ής  φέ ρει  τ ην  ι δ ιό τ ητ α το υ  Επιστ η μο νικ ά  
Υπευθύνο υ ή  άλλ ως  εμ πλε κο μ ένο υ/εν δι αφ ερο μέ νο υ στα  κ άτ ωθι  αι τ ή μα τα,  ο πό τ ε  η  
έγ κρισ η δίδ ετ αι  κα τά  πλει ο ψηφί α πλ ην  το υ  εν δια φε ρό μ ενο υ μ έλο υς)   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
30. Επί του αριθμ. 92900/21.09.2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και Προσφυγών για την υποβληθείσα ένσταση (αρ. πρωτ. 
90567/13.09.2021) του κ. Σωτ. Μπεκάκου, έναντι του αριθμ. 87762/03.09.2021 
Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης,  όπως αυτό εγκρίθηκε στην αρ. 
779/01.09.2021 Συνεδρίαση της Επ. Ερευνών, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 
64171/25.06.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της Πράξης 
«81700: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 
Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 για το Πανεπιστήμιο Πατρών (Υποέργο 1)»:   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
  
Προς: Επιτροπή Ερευνών  
Πανεπιστήμιο Πατρών  
Θέμα: Ένσταση του κ. Σ. ΜΠΕΚΑΚΟΥ (με αρ.πρωτ. 90567/13-09-2021), που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του έργου 
με ΦΚ 81700 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. 
Δ.ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟ. Η ανωτέρω ένσταση υποβλήθηκε σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρακτικού Αξιολόγησης 
87762/03.09.2021 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 64171/25.06.2021. 
  
Σχετ.: Η ένσταση του κ. Σ. ΜΠΕΚΑΚΟΥ (με αρ.πρωτ. 90567/13-09-2021). 
Ο κ. Σωτήριος Μπεκάκος ενίσταται γιατί δεν αξιολογήθηκαν σωστά τα προσόντα του, κυρίως  η μεταδιδακτορική 
του έρευνα.  
 
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. 85019/07.12.2020 πρακτικό 
κλήρωσης εξέτασε τα στοιχεία (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  Πρακτικό Αξιολόγησης, Απόσπασμα 
Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Ένσταση του κ. Μπεκάκου) 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. 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 της 
υποψηφιότητας του κ. Μπεκάκου,  απορρίπτει την ένσταση του και παρακαλεί την Επιτροπή Ερευνών όπως 
διαβιβάσει την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης στον κ. Μπεκάκο. 
 
Η Επιτροπή Ενστάσεων θεωρεί ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία και απορρίπτει την ένσταση του κ. Σωτηρίου 
Μπεκάκου. 
Ε. Πυργιώτη                 Σ. Κουρής    Σ. Αντωνοπούλου 
Πρόεδρος Επιτροπής  Μέλος      Μέλος 
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Η Επιτροπή αποδεχόμενη τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω πρακτικό απορρίπτει την 
ένσταση του κ. Σωτ. Μπεκάκου, στο σύνολό της. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο  Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ερευνών  

 
Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος   

Αντιπρύτανης   
Έρευνας & Ανάπτυξης  
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