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Στο Μαρούσι σήµερα, 09-04-2020 ηµέρα Πέµπτη, η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 54591/Ζ1/2016 (ΦΕΚ 191/τ. 
ΥΟΔΔ/11-04-2016) Υπουργική Απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ», 
πραγµατοποίησε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη 
Σαριδάκη, 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, ως Πρόεδρος 

2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Μαιευτικής 
του ΤΕΙ Αθήνας, ως Αντιπρόεδρος 

3. Κροντηράς Χριστόφορος, Καθηγητής του τµήµατος Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, ως Μέλος 

4. Κωστάκη Αναστασία, Καθηγήτρια στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, ως Μέλος 

5. Μουστάκας Γεώργιος, π. Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Τεχνολόγων 
Εκπαιδευτικών, ως Μέλος 
 

Απουσίασαν τα Μέλη της ΔΕ  Normand Pascal και Ρίζος Βασίλειος.   
 
Τα πρακτικά τήρησε η Παπαγιαννάκη Αικατερίνη, Γραµµατέας της ΔΕ που 
ορίστηκε µε την αριθµ 16/19-4-2019 (θέµα 2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η Ηµερήσια Διάταξη, ξεκίνησε η 
Συνεδρίαση και η εξέταση των θεµάτων. 
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος 2.3 και πριν την ψηφοφορία του, η κ. 
Κωστάκη διέκοψε τη σύνδεση λόγω ανειληµµένης υποχρέωσης, για την 
οποία είχε ήδη ενηµερώσει. 
 
 



Θέµα 2.4: Θέµατα Εκπαίδευσης από Απόσταση 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) 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 Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, 
συγχώνευση, µετονοµασία Τµηµάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( ΑΣΠΑΙΤΕ )». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

4. Την αριθµ. 54591/Ζ1/01-04-16 (ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-04-16) Υπουργική 
Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-8-2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» 

6. Την από 11/03/2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α,55) και 
ειδικότερα το άρθρο 12 αυτής.  

7. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ, 16838 ΦΕΚ 783Β΄/10-03-2020. 
8. Την ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021 ΦΕΚ956Β΄/21-3-2020) 
9. Την µε αρ. 12/27-3-2020 (θ 1.1.β) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ µε την 
οποία αποφασίστηκε η πιλοτική διεξαγωγή εργαστηριακών µαθηµάτων 
εξ αποστάσεως. 

10. Την µε αριθµ. 10/18.3.2020 (Θ. 1) απόφαση της π. Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού  Τµήµατος περί δυνατότητας οργάνωσης εξ αποστάσεως 
του εργαστηριακού µέρους όλων πλην δύο (2) µαθηµάτων. 

11. Την µε αριθµ. 12/24.3.2020 απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών περί δυνατότητας οργάνωσης εξ 
αποστάσεως του εργαστηριακού µέρους όλων πλην δύο (2) µαθηµάτων. 

12. Την µε αριθµ. 17/27.3.20 (θ. 9) απόφαση της π. Συνέλευσης του 
Τµήµατος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών περί δυνατότητας 
οργάνωσης εξ αποστάσεως του εργαστηριακού µέρους τουλάχιστον επτά 
(7) µαθηµάτων. 

13. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου του Τµήµατος Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
περί δυνατότητας οργάνωσης εξ αποστάσεως του εργαστηριακού µέρους 
επτά (7) µαθηµάτων, ο οποίος κλήθηκε, συµµετείχε στη συνεδρίαση µε 
τηλεδιάσκεψη και αποχώρησε πριν τη συζήτηση και τη ψηφοφορία επί 
του θέµατος. 

14. Την εισήγηση της Επιτροπής Οργάνωσης της Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ. 

15. Το γεγονός ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των 
Τµηµάτων της προσλαµβάνει κατ’ έτος έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό 
σε θέσεις Επιστηµονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα µε τις 
ανάγκες των Τµηµάτων της) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 
(παρ. 1 & 2) του Ν.1404/1983 σε συνδυασµό µε το ΠΔ 163/2002. Η 
σύµβαση αυτή είναι σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου ή ανάθεσης διδακτικού έργου µε ωριαία αντιµισθία, ανάλογα µε 
το αν διαθέτουν πλήρη ή ελλιπή προσόντα µε αυτά των βαθµίδων 
Επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή Εφαρµογών αντίστοιχα. Η αποζηµίωση 



διδακτικής απασχόλησης των Επιστηµονικών και  Εργαστηριακών 
Συνεργατών, καθορίζεται, ανάλογα µε την κατηγορία για την οποία 
γίνεται η ανάθεση του διδακτικού έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τις σχετικές  Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµικών και  Παιδείας 
και Θρησκευµάτων. Η αποζηµίωση  εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται σε 
µηνιαία βάση. Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση υπόκειται σε όλες τις 
νόµιµες κρατήσεις και καταβάλλεται δεδουλευµένα. Για την πληρωµή 
των συνεργατών ανά µήνα και προκειµένου η εν λόγω δαπάνη να είναι 
νόµιµη,  εκτός των άλλων απαιτείται και βεβαίωση του Προέδρου του 
Τµήµατος για τις πραγµατοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας. Οι συµβάσεις 
όλων των Εργαστηριακών Συνεργατών διαρκούν µέχρι τη λήξη του 
εαρινού ακαδηµαϊκού εξαµήνου µε εγκεκριµένες προϋπολογισθείσες 
πιστώσεις για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης µέγιστης διάρκειας 13 
διδακτικών εβδοµάδων. 

16. Την µε αριθµ. Πρωτ. 8047_2020/29.3.2020 επείγουσα επιστολή του 
Προέδρου της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ προς τον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µε την οποία τίθεται, µεταξύ άλλων, και το ζήτηµα της 
αύξησης της σχετικής πίστωσης για τις αµοιβές των Εργαστηριακών 
Συνεργατών και πέρα των 13 εβδοµάδων, καθώς και το γεγονός ότι αυτή 
δεν έχει απαντηθεί επί του παρόντος. 

17. Την έγγραφη άποψη του µέλους της Διοικούσας Επιτροπής Γ. Μουστάκα. 
 

 
Η ΔΕ µετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της, µε καταγεγραµµένη την 
τοποθέτηση και διαφωνία του µέλους της Διοικούσας Επιτροπής Γ. 
Μουστάκα, 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Α. Την οργάνωση και διεξαγωγή εξ αποστάσεως, µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην οποία η Σχολή διαθέτει 
άδειες εργασίες και της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης open 
eclass (GUNET), των εργαστηρίων ή του εργαστηριακού µέρους των 
µαθηµάτων τα οποία καθορίζονται συγκεκριµένα µε απόφαση 
Συνέλευσης Τµήµατος, και την ανάθεση των οποίων έχει αναλάβει 
µόνιµο προσωπικό ή/και εργαστηριακοί συνεργάτες της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Β. Τα εργαστήρια που θα πραγµατοποιηθούν εξ αποστάσεως θα επανα-
ληφθούν και δια ζώσης για εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι δεν 
συµµετείχαν, όπως επιβεβαιώνεται από τον διδάσκοντα, στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία των εργαστηρίων, καθώς επίσης και για 
εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν ότι θέλουν να τα 
επαναλάβουν για λόγους καλύτερης εµπέδωσης της αποκτηθείσας 
γνώσης, εφόσον βέβαια δεν προκύπτουν ή προκύψουν νοµικά 
προβλήµατα.  

Γ. Τα Τµήµατα θα πρέπει να φροντίσουν, µε αποφάσεις των Συνελεύσεών 
τους, την απρόσκοπτη διεξαγωγή τόσο των εξ αποστάσεως όσο και των 
δια ζώσης εργαστηριακών µαθηµάτων λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψιν 



τους περιορισµούς που συνεπάγονται οι συµβάσεις των Εργαστηριακών 
Συνεργατών (βλ. σχετικό 15 ανωτέρω) καθώς και το γεγονός ότι δεν 
είναι νόµιµη, και συνεπώς δεν επιτρέπεται, η αµισθί απασχόληση 
εργαζοµένων  για επιπρόσθετες ώρες πέραν των συνολικών ωρών έργου 
που προβλέπεται στις αντίστοιχες συµβάσεις τους. Σηµειώνεται ότι οι 
περιορισµοί αυτοί πιθανόν να οδηγήσουν στην αναγκαιότητα της 
εκτέλεσης εργαστηριακού έργου µόνο από το µόνιµο προσωπικό του 
Ιδρύµατος. 

Δ. Την έναρξη της εξ αποστάσεως διεξαγωγής εργαστηριακών µαθηµάτων 
από την 13 Απριλίου 2020 παρακολουθώντας τα εγκεκριµένα ωρολόγια 
προγράµµατα των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων καθώς και το τροποποιηµένο 
Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο της ΑΣΠΑΙΤΕ (βλ. Θέµα 2.5 κατωτέρω).   



Ο Πρόεδρος της ΔΕ                                       Η Αντιπρόεδρος της ΔE 

 

 

      Ι. Σαριδάκης                                                   Ε. Αντωνίου  

 

                                           
  
  
  
  
  
  

Τα Μέλη 
 

 
 
 
 

                                           
Χ. Κροντηράς 

 
 
 
 
 

Γ. Μουστάκας 
 
 
 
 
 

 
 

     Η Γραµµατέας της ΔΕ 
 
 
 

  Α. Παπαγιαννάκη  
 


