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Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   
(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  

 
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. 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΘΕΜΑ 2.3: Αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 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. 
 
Για το θέμα 2.3 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. 39/16-12-2019 (Θ. 5.1) 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 πλήρους 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 
11. Την αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 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 8/1/2020 ανάρτηση της Πρόσκλησης στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. 
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. 
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14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 951/12-2-2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της 
αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων 
15. Την αριθ. 6/17-2-2020 (Θ. 2.2) 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 19/2/2020 

17. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/1859/17-3-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής 
εξέτασης ενστάσεων, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
 

«Μαρούσι 13/3/2020 

Σχετικά 
1. Η Υπ. Αριθ. 39 / 16-12-2019 Θ. 7.1 Απόσπασμα Πράξης Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τη 

«Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των Προγραμμάτων τη διαχείριση 
των οποίων έχει αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2020.» 
2.  Η με α.π.: 190_2020/8-1-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των  Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για 

το α.ε.2019-20  
3. Το με α.π. ΕΛ/951/12-2-2020 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης προτάσεων της εις το σχ.1 Πρόσκλησης που σχετίζονται με τη 

θέση «Γραμματειακή-Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος 
ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στην Αθήνα» 
4. Η με α.π. ΕΛ/604/23-1-2020 κατατεθείσα πρόταση στο πλαίσιο της εις 

το σχ.2 Πρόσκλησης, για τη θέση «Γραμματειακή-Διοικητική Υποστήριξη του 
Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στην Αθήνα» 
5. Η με α.π. ΕΛ/1232/26-2-2020 κατατεθείσα ένσταση στο αποτέλεσμα 

της εις το σχ. 3 αξιολόγησης 
 

Θέμα:  Πρακτικό εξέτασης κατατεθέντων ενστάσεων επί της 
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των  

Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για το α.ε.2019-20 για τη θέση 
«Γραμματειακή-Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος 
ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στην Αθήνα» 
 

Σήμερα 13/3/2020, ώρα 11:00 π.μ, και με σκοπό την εξέταση της, με το 

σχετικό 5 κατατεθείσας, ενστάσεως, συνεδρίασε στο γραφείο τους 
Επ.Καθηγητή κ.Παύλου Ζαλιμίδη η, με το σχ.1 συγκροτηθείσα, τριμελής 
Επιτροπή ενστάσεων αποτελούμενη από τους : 

1.Παύλο Ζαλιμίδη, Επίκουρο Καθηγητή της ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρο 
2.Αικατερίνη Παπαγιαννάκη, Διοικητική Υπάλληλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος  
3. Κωνσταντίνο Στρατιδάκη, Διοικητικό Υπάλληλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος  

Ο Πρόεδρος της επιτροπής θέτει υπόψη στα μέλη τα ως άνω σχετικά. 
Η επιτροπή συνεδριάζει εξετάζοντας τη, με το σχ.5 κατατεθείσα, ένσταση, ή 

οποία ισχυρίζεται πως κατά την αξιολόγηση της, με το σχ.5 κατατεθείσας, 
πρότασής της έχει υπολογιστεί προϋπηρεσία της μόνο έξι (6) μηνών σε θέση 
με αντικείμενο ανάλογο με την προκηρυχθείσα θέση ενώ δεν έχει 

συνυπολογιστεί η υπόλοιπη προϋπηρεσία της στον Δημόσιο και Ιδιωτικό 
Φορέα, η οποία κατά την άποψή της έχει ακριβή συνάφεια με το αντικείμενο 
της προκηρυχθείσας θέσης. Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση 

προτείνει την απόρριψη της, με το σχ.5 κατατεθείσας, ενστάσεως, 
καθώς διαπιστώνει πως, εκ του κατατεθέντος βιογραφικού της και των 
δικαιολογητικών, προκύπτει πως η μόνη, συναφής με το αντικείμενο της 

προκηρυχθείσας θέσης, προϋπηρεσία της είναι αυτή προς το Πανεπιστήμιο 
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Πελοποννήσου (Κοσμητεία και Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού) διαρκείας έξι (6) μηνών. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση της επιτροπής 

περαιώνεται. 
 

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων  
 

Παύλος Ζαλιμίδης Αικατερίνη Παπαγιαννάκη Κωνσταντίνος Στρατιδάκης» 
 

18. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/1915/23-3-2020 δήλωση της μοναδικής στον πίνακα 
αξιολόγησης υποψήφιας κ. Αγριπίνας Σπυροπούλου περί μη αποδοχής της 
θέσης 

19. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/2110/27-03-2020 εισήγηση της Επιστημονικής 
Υπεύθυνης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π., σύμφωνα με την οποία η μοναδική στον 

αξιολογικό πίνακα υποψήφια δε δέχθηκε να αναλάβει τη θέση και πρέπει η 
διαδικασία της Πρόσκλησης να κηρυχθεί άγονη 
 

μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της  
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

κηρύσσει άγονη την αριθ. πρωτ. 190_2020/8-1-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη 
γραμματειακή διοικητική υποστήριξη της κεντρικής δράσης του Προγράμματος 

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.ΣΥ.Π. στην Αθήνα 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. 
 

 

 

 

 

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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