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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. 12/21-05-2019 

Στο Αιγάλεω, σήμερα 21-05-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 

της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης 1, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Αγίου 

Σπυρίδωνος, Αιγάλεω), προσήλθαν σε συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος που συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ.: 

288/25-04-18 Απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής και με την με αριθμ. 25/13-

11-18 (θ. 52ο) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής και μετά την με αρ. πρωτ.: 108105/17-05-

2019 Πρόσκληση: 

1. Γραμματή Πάντζιου Πρόεδρος 

2. Ιωάννης  Καλδέλλης Αντιπρόεδρος 

3. Παναγιώτης Παπαγεώργας Καθηγητής, Μέλος 

4.  Δημήτριος Τσελές Καθηγητής, Μέλος 

5. Δημήτριος Μάγος Καθηγητής, Μέλος 

6. Ελένη Πέτσα Καθηγήτρια, Μέλος 

7. Κωνσταντίνος Πολίτης Καθηγητής, Μέλος 

8. Μάριος Βαλαβανίδης Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος 

9. Αριστείδης Παπαγρηγορίου 
Επικ. Καθηγητής, Αναπληρωτής του Πέτρου 
Καλαντώνη, Αναπλ. Καθηγητή 

10. Δημήτριος Σταυρουλάκης Καθηγητής, Μέλος 

11. Ελένη Μουσένα 
Επικ. Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια της 
Τρυφαίνης Σιδηροπούλου - Κανέλλου, Αναπλ. 
Καθηγήτριας 

12. Σπυρίδων Νομικός Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος 

13. Γεώργιος Φακορέλλης Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος 

14. Γρηγόριος Βλασσάς Καθηγητής,  Μέλος 

15. Αθανασία Βαρβαρέσου  Καθηγήτρια, Μέλος 

16. Αρετή Λάγιου Καθηγήτρια, Μέλος 
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17. Αικατερίνη Λυκερίδου Καθηγήτρια, Μέλος 

18. Χρυσούλα Τσίου Καθηγήτρια, Μέλος 

19. Γεώργιος Παπαθανασίου Καθηγητής, Μέλος 

20. Αναστασία Κανέλλου Καθηγήτρια,  Μέλος 

21. Παναγιώτης Καλδής Καθηγητής, Μέλος 

      

     Απουσίαζαν τα μέλη κ.κ. Γεώργιος Φούντος, Καθηγητής, Δάφνη Κυριάκη - Μάνεση, 

Καθηγήτρια, Γεώργιος Πιερράκος, Καθηγητής, Χαρίσιος Ασημόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, 

Ζωή Γεωργιάδου, Καθηγήτρια, Ιωάννα Τζονιχάκη, Καθηγήτρια. 

     Ο κ. Ιωάννης  Καλδέλλης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, αποχώρησε πριν τη 

συζήτηση του 52ου θέματος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 64ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

     Ο κ. Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 33ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

       Στη συνεδρίαση παρίσταται και η κα Ιφιγένεια Αναστασάκου, Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

βάσει της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017. 

       Στη συνεδρίαση παρίσταται και η κα Ελπίδα Πάβη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, βάσει του άρθρου 58 του ν. 4610/2019. 

      Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Ποτίτσα Σπυριούνη, υπάλληλος της ΜΟΔΥ. 

 

Θέμα 1
ο
 – Ανακοινώσεις - Διάφορα. 

Α) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36, Ν. 4485/2017 για θέματα που αφορούν στα 

προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών και τις αμοιβές μελών ΔΕΠ από την 

συμμετοχή τους σε αυτά. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τις διατάξεις του Ν.4485/2017 

(Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», ιδίως του άρθρου 36 "Διδακτικό προσωπικό" 

και το γεγονός ότι τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιθυμούν να προχωρήσουν 

στην έκδοση εντολών πληρωμής αμοιβών σε διδάσκοντες που είναι μέλη ΔΕΠ. 

Η Πρόεδρος στην εισήγησή της προτείνει τα παρακάτω: 

α) Στην περίπτωση που μέλος ΔΕΠ άλλου Ιδρύματος λαμβάνει αμοιβή από την συμμετοχή 

του σε ΠΜΣ του ΠΑΔΑ, με την μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, ο έλεγχος της 

τήρησης των προϋποθέσεων των παρ.3 και 4 του άρθρου 36 πραγματοποιείται από τον 

ΕΛΚΕ στο οποίο υπηρετεί. 
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β) Στην περίπτωση που μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος λαμβάνει αμοιβή από την συμμετοχή του 

σε ΠΜΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του θα πρέπει εκτός των μέχρι τώρα 

δικαιολογητικών να προσκομίσει στον ΕΛΚΕ: 

β1) Αν η αμοιβή αφορά ΠΜΣ του Ιδρύματος: 

- υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 3 

και 4 του Ν. 4485/2017. 

- βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός του ότι έχει νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) 

τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης κατά μέσο όρο στα δύο 

ακαδημαϊκά εξάμηνα ή στην περίπτωση που δεν έχει 10 ώρες απασχόληση να 

προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα στο οποίο παρέχει διδασκαλία άνευ αμοιβής ίσης 

διάρκειας  με την προς πληρωμή διδασκαλία του. 

β2) Αν η αμοιβή αφορά ΠΜΣ άλλων Ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου): 

- την υπογραφείσα Σύμβαση με το άλλο Ίδρυμα  

- υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 3 

και 4 του Ν. 4485/2017. 

- βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός του ότι έχει νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) 

τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης κατά μέσο όρο στα δύο 

ακαδημαϊκά εξάμηνα ή στην περίπτωση που δεν έχει 10 ώρες απασχόληση να 

προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα στο οποίο παρέχει διδασκαλία άνευ αμοιβής ίσης 

διάρκειας  με την προς πληρωμή διδασκαλία του. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, μετά 

από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προκειμένου να προχωρήσουν οι 

διαδικασίες πληρωμής των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν σε ΠΜΣ 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

α) Στην περίπτωση που μέλος ΔΕΠ άλλου Ιδρύματος λαμβάνει αμοιβή από την συμμετοχή 

του σε ΠΜΣ του ΠΑΔΑ, με την μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, ο έλεγχος της 

τήρησης των προϋποθέσεων των παρ.3 και 4 του άρθρου 36 πραγματοποιείται από τον 

ΕΛΚΕ στο οποίο υπηρετεί. 

 

β) Στην περίπτωση που μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος λαμβάνει αμοιβή από την συμμετοχή του 

σε ΠΜΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του θα πρέπει εκτός των μέχρι τώρα 

δικαιολογητικών να προσκομίσει στον ΕΛΚΕ: 

β1) Αν η αμοιβή αφορά ΠΜΣ του Ιδρύματος: 

- υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 3 

και 4 του Ν. 4485/2017. 

- βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός του ότι έχει νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) 

τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης κατά μέσο όρο στα δύο 
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ακαδημαϊκά εξάμηνα ή στην περίπτωση που δεν έχει 10 ώρες απασχόληση να 

προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα στο οποίο παρέχει διδασκαλία άνευ αμοιβής ίσης 

διάρκειας  με την προς πληρωμή διδασκαλία του. 

β2) Αν η αμοιβή αφορά ΠΜΣ άλλων Ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου): 

- την υπογραφείσα Σύμβαση με το άλλο Ίδρυμα  

- υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει πως πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 3 

και 4 του Ν. 4485/2017. 

- βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός του ότι έχει νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) 

τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης κατά μέσο όρο στα δύο 

ακαδημαϊκά εξάμηνα ή στην περίπτωση που δεν έχει 10 ώρες απασχόληση να 

προσκομίσει βεβαίωση από το τμήμα στο οποίο παρέχει διδασκαλία άνευ αμοιβής ίσης 

διάρκειας  με την προς πληρωμή διδασκαλία του. 

 

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 12:30 και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς 

συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γραμματή Πάντζιου  Ποτίτσα Σπυριούνη 
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