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Απόσπασμα Πράξης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αριθ. 12 της 9ης Απριλίου 2020
Στο Μαρούσι, την 9η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, η Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπως συγκροτήθηκε με την αριθ.
44/8-12-2017 (Θ. 4.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και σύμφωνα με το Ν.
3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της, Σαριδάκη Ιωάννη, συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:
1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του
ΠΑΔΑ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κροντηράς Χριστόφορος, Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος της Επιτροπής
4. Μουστάκας Γεώργιος, τ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων
Εκπ/κών, Μέλος της Επιτροπής.
Απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αναστασία Κωστάκη, Pascal Normand
και Βασίλειος Ρίζος.
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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ΘΕΜΑ 2.1: Ανάθεση εργασιών και σύναψη σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη
γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην Αθήνα
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής
Κατάρτισης
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
και
Πρόγραμμα
Ειδίκευσης
στην
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος
2019-2020.
Για το θέμα 2.1 της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. To N. 3027/28-06-2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/2002] που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμών ……. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την
Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης –
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ
2. Το άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3027/2002 που αναφέρεται σε μεταφορά και
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τη λειτουργία του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ανωτέρω νόμου και εν γένει με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους
Ειδικούς Λογαριασμούς των ΤΕΙ
3. Την αριθ. 54591/Ζ1 (ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/11-4-2016) Υπουργική Απόφαση
ανασυγκρότησης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Την αριθ. 44/8-12-2017 (Θ. 4.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
συγκρότησης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5. Το Ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017] «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφ. Η΄
«Ειδικοί
Λογαριασμοί
Κονδυλίων
Έρευνας
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει
6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
7. Την αριθ. 17/21-5-2015 (Θ. 1.7) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
για
τη
διαχειριστική
λειτουργία
του
Προγράμματος
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.ΣΥ.Π. από τον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
8. Την αριθ. 18/10-5-2019 (Θ. 4.3) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του Προγράμματος «Ετήσιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης
στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος
2019-2020
9. Την αριθ. 22/31-5-2019 (Θ. 4.2) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Κανονισμός λειτουργίας του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.» [ΦΕΚ Β/2551/2019]
10. Την αριθ. 2/24-1-2020 (Θ. 3.1γ) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης
στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020.
11. Την
αριθ.
πρωτ.
1682_2020/29-1-2020
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό
(Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2019-2020
12. Την από 29/1/2020 ανάρτηση της Πρόσκλησης στην Ιστοσελίδα του
Ε.Λ.Κ.Ε.
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13. Το γεγονός ότι τηρήθηκε προθεσμία 16 ημερολογιακών ημερών για την
υποβολή προτάσεων από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1254/27-2-2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της
αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων
15. Την αριθ. 8/6-3-2020 (Θ. 2.1) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την οποία αναρτήθηκαν τα
αποτελέσματα σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό
16. Το γεγονός ότι δόθηκε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη
της ανάρτησης-ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. την 6/3/2020
17. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/1895/18-3-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης της
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. περί μη υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ.
1682_2020/29-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
18. Την ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/21-3-2020 (ΦΕΚ Β 956/21.3.2020) «Επιβολή
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και
παιδικών
σταθμών,
νηπιαγωγείων,
σχολικών
μονάδων,
ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και
ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των
εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής
απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών
και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών
του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020»,
σύμφωνα με την οποία από την επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας εξαιρούνται: α) οι διοικητικές λειτουργίες και
υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, β) οι ερευνητικές δραστηριότητες και
γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
19. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/2341/6-4-2020 εισήγηση της Επιστημονικής Υπεύθυνης
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π., σύμφωνα με την οποία, δεδομένης της αδιάλειπτης
λειτουργίας του Προγράμματος σε επίπεδο οργανωτικής, διοικητικής και
γραμματειακής υποστήριξης, κρίνεται απαραίτητη η άμεση σύναψη της
σύμβασης, καθώς, σε συνέχεια των αποφάσεων της Κυβέρνησης για την
προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων για την
πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, έχει ήδη ξεκινήσει η
εφαρμογή προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. μέσω εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και υπάρχει ανάγκη, πέραν της εξυπηρέτησης όλων
των υπολοίπων διαδικασιών και εργασιών οργανωτικής, διοικητικής και
γραμματειακής υποστήριξης, το καταρτιζόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας των
μαθημάτων να εφαρμοστεί μέσω συντονισμού και ενημέρωσης/διευκόλυνσης
διδασκόντων και φοιτητών, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησής του
20. Την αριθ. 1181/2020 [ΑΔΑ: ΩΚΦΞ46Ψ8ΧΙ-3ΛΤ] Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της
ομόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για τη γραμματειακή υποστήριξη του
Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην Αθήνα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης
στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος
2019-2020 στην 1η στον αξιολογικό πίνακα, τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης και την
υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
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Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., την Επιστημονική Υπεύθυνη Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
Π.Ε.ΣΥ.Π. και την απασχολούμενη, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
Ονοματεπώνυμο

και

Καθεστώς
Απασχόλησης
Μερικής
Απασχόλησης
(2 ημέρες
εβδομαδιαίως για 8
ώρες την ημέρα)

Αντικείμενο

Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην Αθήνα, σύμφωνα με την αριθ.
ΚΑΡΑΛΗ
πρωτ.
1682_2020/29-1-2020
Πρόσκληση
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
[ΑΔΑ:
ΨΝΣ146Ψ8ΧΙ-4ΩΠ]
Διάρκεια Απασχόλησης: Από την ανάρτηση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως τις 31/7/2020,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης λειτουργίας του Προγράμματος
Ποσό σύμβασης: Η αμοιβή θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176/1612-2015) και τις σχετικές οδηγίες της με αριθ. πρωτ.
2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 [ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ] εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος ακαδ. έτους
2019-2020 [Κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: 60-00 «Αποδοχές προσωπικού με
σύμβαση εργασίας», Κατηγορία Δαπάνης στο Έργο: «Αμοιβές γραμματειών
πόλεων»].

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σαριδάκης

Ευαγγελία Αντωνίου
Τα Μέλη

Χριστόφορος Κροντηράς
Γεώργιος Μουστάκας
Η Γραμματέας
Αργυρώ Μεντάκη
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