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ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΗΣ 10.09.2019 

ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ - ΩΡΑ: 10.00 μ.μ.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Χανδράκης Δημήτριος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών). 

2. Σκιαδάς Δημήτριος, Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

3. Ζήκος Σπυρίδων, Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

4. Κεντρωτής Κυριακός, Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών (εξήλθε από την αίθουσα κατά τη λήψη απόφασης του θέματος Α3.13). 

5. Παπαθανασίου Ιάσων, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (εξήλθε από την αίθουσα κατά τη λήψη απόφασης του θέματος Α3.6). 

6. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής (εξήλθε από την αίθουσα κατά τη λήψη απόφασης του θέματος Α3.14). 

7. Φαχαντίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής. 

8. Βεργίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής (εξήλθε από την αίθουσα κατά τη λήψη απόφασης του θέματος Α3.12). 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

9. Βράνος Γεώργιος, Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. 

 

ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ: Η κ. Δημητρούλα Μιχαλάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ν.4485/2017, αρθρ. 53, παρ. 9) και οι κ.κ. 

Βέτα Σταθάκη και Ευθύμιος Ευθυμιάδης που εκτελούν χρέη Γραμματέα. 

 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με έγγραφη 

πρόσκληση, να παραστούν στη σημερινή συνεδρίαση. 

 

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας του σώματος, αρχίζει η συνεδρίαση. 

  

ΑΔΑ: ΩΛΔΚ469Β7Ι-5ΡΒ



 

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 2, Α1, 1.A3, 1.Γ2 και 1.Δ. 

 

1. Τα θέματα εγκρίνονται σύμφωνα με τον συνημμένο Κατάλογο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος πρακτικού.  

 

A3. Διαγωνισμοί / Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Θέμα 6.  

Έργο: 81405, ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" με κωδικό 

ΟΠΣ 5045664-  ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση"-ΑΠ 6: "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος",  που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 

εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων _ Ανάθεση έργου 

στους επιτυχόντες του Τμήματος Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων σύμφωνα με το 

απόσπασμα πρακτικού υπ’ αρ. 18/30.08.2019 (αρ. πρωτ. 18427/03.09.2019). 

 

Υπόψη των μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ τίθεται το υπ’ αριθμ. 18/30-08-

2019 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από συζήτηση, ομόφωνα,  

 

αποφασίζει 

 

εγκρίνει, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 18/30.08.2019: i) ανάθεση έργου από την 

έγκριση ανάθεσης και έως 29/09/2020, υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει ένσταση, για το επιστημονικό 

πεδίο: Α) Πληροφοριακά Συστήματα στον επιτυχόντα κ. Καλαμπόκη Ευάγγελο, Β)Μάρκετινγκ  στον 

επιτυχόντα κ. Ποζρικίδη Κυριάκο, Γ) Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της στον επιτυχόντα κ. 

Παλταγιάν Γεωργίου, Δ) Διοίκηση Επιχειρήσεων στον επιτυχόντα κ. Κρουστάλη Ιωάννη, με συνολική 

προβλεπόμενη αμοιβή 8.340€, 4.170€, 4.170€ & 4.170€ ανά ακαδημαϊκό έτος αντίστοιχα, διότι πληρούν 

όλα τα απαιτούμενα & επιθυμητά προσόντα της υπό πλήρωση θέσης & συγκέντρωσαν την υψηλότερη 

βαθμολογία και ii) τον ορισμό ως επιλαχόντων των κ.κ. Βικτωράτο Ιωσήφ, Τάντο Στέφανο, 

Σκουλουδάκη Εμμανουήλ & Ισμυρλή Βασίλειο  αντίστοιχα, σε περίπτωση μη αποδοχής της ανάθεσης, 

λόγω κωλύματος ή παραίτησης, κατόπιν υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του εκάστοτε 

επιτυχόντα και με επιλογή του επόμενου κάθε φορά υποψηφίου από τον Πίνακα επιτυχόντων και 

επιλαχόντων. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Θέμα 10.  

Έργο: 81405, ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" με κωδικό 

ΟΠΣ 5045664 -  ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση"-ΑΠ 6: "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος",  που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 

εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων_ Ανάθεση έργου 

στους επιτυχόντες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης σύμφωνα με το απόσπασμα 

πρακτικού υπ’ αρ. 01/04.09.2019 (αρ. πρωτ. 18590/5.09.2019). 

 

Υπόψη των μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ τίθεται το υπ’ αριθμ. 1/04-09-

2019 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

ΑΔΑ: ΩΛΔΚ469Β7Ι-5ΡΒ



 

Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από συζήτηση, ομόφωνα,  

 

αποφασίζει 

 

εγκρίνει, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 1/04.09.2019: i) την ανάθεση έργου από την 

έγκριση ανάθεσης και έως 29/09/2020, υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει ένσταση, για το επιστημονικό 

πεδίο: Α) Μουσική Εκτέλεση Παραδοσιακής Μουσικής  στον επιτυχόντα κ. Ζαρία Ιωάννη,  Β) Μουσική 

Εκτέλεση Σύγχρονης Μουσικής στην επιτυχούσα κ. Λιάτσου Ελένη,  Γ) Μουσική Εκτέλεση Παλιάς 

Μουσικής στον επιτυχόντα κ. Κούντουρα Μενέλαο - Δημήτριο, Δ) Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων και 

Σχέση με την Αγορά Εργασίας στην επιτυχούσα Ψωμαδάκη Οφηλία με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή  

12.510€, 8.340€, 8.340€ και 8.340€ ανά ακαδημαϊκό έτος αντίστοιχα, διότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα 

& επιθυμητά προσόντα της υπό πλήρωση θέσης & συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και ii) τον 

ορισμό επιλαχόντων για τη θέση Β την κ. Ραμοπούλου Λορέντα και για τη θέση Δ τον κ. Βασιλείου – 

Δαμβέργη Αλέξανδρο - Νεκτάριο, σε περίπτωση μη αποδοχής της ανάθεσης, λόγω κωλύματος ή 

παραίτησης, κατόπιν υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης της εκάστοτε επιτυχούσας και με επιλογή 

του επόμενου κάθε φορά υποψηφίου από τον Πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων. 

 

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

 

 

Θέμα 12: 

Έργο: 81405, ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" με κωδικό 

ΟΠΣ 5045664 - ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση"-ΑΠ 6: "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος",  που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 

εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων _ Ανάθεση έργου 

στους επιτυχόντες του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σύμφωνα με το απόσπασμα 

πρακτικού υπ’ αρ. 01/05.09.2019, (αρ. πρωτ. 18713/06.09.2019). 

  

Υπόψη των μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ τίθεται το υπ’ αριθμ. 1/05-09-

2019 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από συζήτηση, ομόφωνα,  

 

αποφασίζει 

 

εγκρίνει, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 01/05.09.2019: i) την ανάθεση έργου από την 

έγκριση ανάθεσης και έως 29/09/2020, υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει ένσταση, για το επιστημονικό 

πεδίο: Α) Δίκαιο Διαδικτύου  στην επιτυχούσα κ. Μυλώση Μαρία, Β) Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές 

Συσκευές στον επιτυχόντα κ. Χαϊκάλη Θεόδωρο, το οποίο περιλαμβάνει μάθημα με υποχρεωτική 

παρακολούθηση εργαστηρίων, Γ) Ηθική και Διακυβέρνηση Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιτυχούσα κ. 

Αλεξιάδου Αναστασία – Σοφία, με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή 4.170€, 8.340€ και 4.170€ ανά 

ακαδημαϊκό έτος αντίστοιχα, διότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα & επιθυμητά προσόντα της υπό 

πλήρωση θέσης & συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και ii) τον ορισμό επιλαχόντων τους κ.κ. 

Τζούλια Ελένη, Βικτωράτο Ιωσήφ, Μυλώση Μαρία αντίστοιχα, σε περίπτωση μη αποδοχής της 

ανάθεσης, λόγω κωλύματος ή παραίτησης, κατόπιν υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του 

εκάστοτε επιτυχόντα και με επιλογή του επόμενου κάθε φορά υποψηφίου από τον Πίνακα επιτυχόντων 

και επιλαχόντων. 

 

 

  

ΑΔΑ: ΩΛΔΚ469Β7Ι-5ΡΒ



Θέμα 13: 

Έργο: 81405, ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" με κωδικό 

ΟΠΣ 5045664 - ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση"-ΑΠ 6: "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος",  που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 

εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων _  Ανάθεση έργου 

στους επιτυχόντες του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών σύμφωνα με το 

απόσπασμα πρακτικού υπ’ αρ. 1/04.09.2019 (αρ. πρωτ. 18740/06.09.2019). 

  

Υπόψη των μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ τίθεται το υπ’ αριθμ. 1/04-09-

2019 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από συζήτηση, ομόφωνα,  

 

αποφασίζει 

 

εγκρίνει, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 1/04.09.2019: i) την ανάθεση έργου από την 

έγκριση ανάθεσης και έως 29/09/2020, υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει ένσταση, για το επιστημονικό 

πεδίο: Α) Διεθνής Επιχειρηματικότητα  στην επιτυχούσα κ. Αδάμογλου Ξανθίππη, Β) Κοινωνική 

Ανθρωπολογία στην επιτυχούσα κ. Λέτσιου Στυλιανή, Γ) Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση στην επιτυχούσα κ. Μπατσίλα Σοφία, Δ)Πολιτική Επιστήμη στον 

επιτυχόντα κ. Πιερίδη Κωνσταντίνο, με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή 12.510€ ανά επιτυχόντα και ανά 

ακαδημαϊκό έτος αντίστοιχα, διότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα & επιθυμητά προσόντα της υπό 

πλήρωση θέσης & συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και ii) τον ορισμό επιλαχόντων τους κ.κ. 

Γιακούλα Δημήτριο, Σαρικούδη Γεωργία, Αναγνωστοπούλου Ευγενία και Γραμμένο Αθανάσιο 

αντίστοιχα, σε περίπτωση μη αποδοχής της ανάθεσης, λόγω κωλύματος ή παραίτησης, κατόπιν υποβολής 

σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του εκάστοτε επιτυχόντα και με επιλογή του επόμενου κάθε φορά 

υποψηφίου από τον Πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων. 

 

 

Θέμα 14: 

Έργο: 81405, ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" με κωδικό 

ΟΠΣ 5045664 - ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π."Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση"-ΑΠ 6: "Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος",  που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 

εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων _ Ανάθεση έργου 

στους επιτυχόντες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το απόσπασμα 

πρακτικού υπ’ αρ. 3/06.09.2019, (αρ. πρωτ. 18752/06.09.2019). 

  

Υπόψη των μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ τίθεται το υπ’ αριθμ. 3/06-09-

2019 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, μετά από συζήτηση, ομόφωνα,  

 

αποφασίζει 

 

εγκρίνει, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 3/06.09.2019: i) την ανάθεση έργου από την 

έγκριση ανάθεσης και έως 29/09/2020, υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξει ένσταση, για το επιστημονικό 

πεδίο: Α) Μάνατζμεντ στην επιτυχούσα κ. Μαυραγάνη Ελένη, Β) Ποσοτικές Μέθοδοι  στον επιτυχόντα 

κ. Σταματίου Παύλου  Γ) Δίκαιο  στον επιτυχόντα  κ. Μαυρίδη Στυλιανό, με συνολική προβλεπόμενη 

αμοιβή  12.510 € ανά επιτυχόντα και ανά ακαδημαϊκό έτος, διότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα & 

επιθυμητά προσόντα της υπό πλήρωση θέσης & συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και ii) τον 
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ορισμό ως επιλαχόντων των κ.κ. Μυλωνά Ναούμ, Ισμυρλή Βασιλείου και Τζούλια Ελένη αντίστοιχα, σε 

περίπτωση μη αποδοχής της ανάθεσης, λόγω κωλύματος ή παραίτησης, κατόπιν υποβολής σχετικής 

Υπεύθυνης Δήλωσης του εκάστοτε επιτυχόντα και με επιλογή του επόμενου κάθε φορά υποψηφίου από 

τον Πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων. Η θέση για το Επιστημονικό Πεδίο «Χρηματοοικονομική» 

κηρύσσεται άγονη, διότι τόσο το διδακτορικό όσο και το ερευνητικό έργο των υποψηφίων δεν είναι 

συναφές με το ανωτέρω επιστημονικό πεδίο. 

  

Θεσσαλονίκη 10/9/2019 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε. 

(Επιτροπή Ερευνών) 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

 

 

 

Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης 
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