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ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΗΣ 31.10.2019 

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ - ΩΡΑ: 9.30 π.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. Βράνος Γεώργιος, Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης.  

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

Σπουδών.  

4. Βασιλειάδης Χρήστος, Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

5. Ταχυνάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

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

(αποχώρησε από την αίθουσα κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Γ2). 

7. Βεργίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (εισήλθε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

του θέματος 2iii). 

8. Κεντρωτής Κυριάκος, Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 

και Ανατολικών Σπουδών. 

9. Φαχαντίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ: Η κ. Βέτα Σταθάκη που εκτελεί 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: ΨΝΟΠ469Β7Ι-472



 

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 2, 1.Α1, 1.Α3, 1.Γ2 και 1.Δ. 

 

 

2. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις, Προτάσεις 

 

iii. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή ορίου αμοιβής για τη 

διδασκαλία μελών ΔΕΠ σε (Δ.)ΠΜΣ. 

Υπόψη των μελών της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ τίθεται η 

γνωμοδότηση του Καθηγητή κ. Δημήτριου Β. Σκιαδά αναφορικά με την Εφαρμογή ορίου 

αμοιβής για διδασκαλία μελών ΔΕΠ σε ΠΜΣ, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ δίνει το λόγο στον 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών κ. Δημήτριο Σκιαδά, ο οποίος εισηγείται το θέμα και 

ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα 

όρια των αμοιβών για παροχή διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ σε (Δ)ΠΜΣ, σύμφωνα με τη 

συνημμένη γνωμοδότησή του. 

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

  

αποφασίζει 

αποδέχεται τη γνωμοδότηση του Καθηγητή κ. Δημητρίου Β. Σκιαδά και θέτει τα όρια των 

πρόσθετων, σε μηνιαία βάση, αμοιβών για διδακτικό έργο μελών ΔΕΠ σε (Δ)ΠΜΣ, κατά την 

έννοια του άρθρου 31 του Ν. 4009/2011, ή κάθε άλλη συμμετοχή σε (Δ)ΠΜΣ, ως εξής: 

α) πρόσθετες, σε μηνιαία βάση, αμοιβές από (Δ)ΠΜΣ χρηματοδοτούμενα αμιγώς από 

διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (π.χ. από το Horizon, από μεταπτυχιακά με δίδακτρα κλπ), οι 

οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους 

θέσης. Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών πρόσθετων αμοιβών και αυτών των 

μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο των μηνιαίων 

αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου ήτοι τα 8.314,56 €, όπως εκάστοτε ισχύει (ο 

περιορισμός αναφέρεται στο κατώτερο από το δύο όρια).  

β) πρόσθετες, σε μηνιαία βάση, αμοιβές από (Δ)ΠΜΣ, συγχρηματοδοτούμενα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από Εθνικούς Πόρους (π.χ. ΕΠΔΒΜ, Π.Δ.Ε., τακτικός 

προϋπολογισμός κλπ), δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% των μηνιαίων αποδοχών της 

οργανικής τους θέσης. Επιπρόσθετα, το άθροισμα των προαναφερθεισών αμοιβών και των 

μηνιαίων τακτικών αποδοχών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού 

Γραμματέα Υπουργείου δηλαδή τα 4.631 €, όπως εκάστοτε ισχύει (ο περιορισμός αναφέρεται 

στο κατώτερο από το δύο όρια). 

 

Θεσσαλονίκη 5/11/2019 

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 

ΑΔΑ: ΨΝΟΠ469Β7Ι-472
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