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1. Διοικητικά Θέματα 

 
ΘΕΜΑ 1.1: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στην Μαυροπούλου Βασιλική, 

μόνιμη διοικητική υπάλληλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
Εισηγήτρια: Νίκη Κυριακοπούλου 
 

ΘΕΜΑ 1.2: Χορήγηση άδειας συμμετοχής Διοικητικών Υπαλλήλων της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Εισηγήτρια: Νίκη Κυριακοπούλου 
 
ΘΕΜΑ 1.3:Εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών για 
μετάταξη Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις ΕΔΙΠ του 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Εισηγητής:Γεράσιμος Παγιατάκης 
 
ΘΕΜΑ 1.4:Παύση ισχύος των αριθμ. 54/13-10-2011 (θέμα:3.1) και 5/28-1-

2015 (θέμα:4.3) Πράξεων της ΔΕ. 
Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 

 
ΘΕΜΑ 1.5: Τοποθέτηση Διοικητκού Υπαλλήλου 
Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 

 
2. Οικονομικά Θέματα 

 
Θέμα 2.1 Α. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκατα- 
στάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για δύο  (2) μήνες από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας. 
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Γ. Υπογραφή σχετικής σύμβασης. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
Θέμα 2.2 Μετάθεση συμβατικού χρόνου προμήθειας και εγκατάστασης 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ασφαλείας για τους χώρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Σ/9/19-05-2016 σύμβασης.    
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
Θέμα 2.3 Εξόφληση του αριθμ. 481/14-7-16 τιμολογίου της εταιρείας Β. 

ΡΟΔΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ποσού χιλίων εκατόν δώδεκα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 
του ευρώ (1.112,21€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% που αφορά 
προμήθεια και τοποθέτηση (2) δύο κουρτινών σκίασης (περσίδες κάθετες) για 

την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
Θέμα 2.4 Εξόφληση του αριθμ. Τ-ΔΑ 20336/19-7-16  τιμολογίου της 
εταιρείας Π. Νικολακόπουλος-Διάγραμμα Ανώνυμη Εμπορική & Παροχής 

Υπηρεσιών Εταιρεία με δ.τ. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», ποσού τριακοσίων τριάντα  
πέντε ευρώ και  ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ  (335,92€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% που αφορά τη μίσθωση ενός (1) 
φωτοαντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου και τη λειτουργία αυτού 

(παραγωγή φωτοαντιγράφων), για την κάλυψη διδακτικών και λοιπών 
αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μηνός Ιουνίου 2016.  
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
3.Εκπαιδευτικά Θέματα 

 
ΘΕΜΑ 3.1: Προκήρυξη για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις 
Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδ. έτος 2016-2017. 

Εισηγητής: Χαράλαμπος Τράπαλης 
 

 
ΘΕΜΑ 3.2: Θέματα λειτουργίας ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2016-
2017 

Α) Έγκριση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φοίτησης 
στα Προγράμματα. 

Β) Έγκριση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
διδασκαλίας στα Προγράμματα 
Γ) Καθορισμός Στρατηγικής επιλογής Επιστημονικών Υπευθύνων, Διευθυντών 

και Επιστημονικών Επιτροπών των Προγραμμάτων. 
Εισηγητής:Ιωάννης Σαριδάκης 

 
4.Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

ΘΕΜΑ 4.1: Κατάλογος Ενεργειών που απορρέουν από τις Εκθέσεις Υγιεινής 
και Ασφάλειας για την Κεντρική Εγκατάσταση και τα Παραρτήματα της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
Εισηγητής: Παύλος Ζαλιμίδης 
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ΘΕΜΑ 1.1: Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στην Μαυροπούλου 
Βασιλική, μόνιμη διοικητική υπάλληλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

 
Για το θέμα 1.1 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει, το αίτημα της κ. Μαυροπούλου Βασιλικής, διοικητικής υπαλλήλου 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 

2 του N. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007 τ. Α΄) και της χορηγεί άδεια χωρίς 
αποδοχές για δύο (2) χρόνια και συγκεκριμένα από 26.9.2016 έως 25.9.2018 

για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους όπως αναφέρεται στην αριθμ. 
Δ/1897/12.7.2016 αίτησή της.  
 

ΘΕΜΑ 1.2: Χορήγηση άδειας συμμετοχής Διοικητικών Υπαλλήλων της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

 
Για το θέμα 1.2 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση. 
 
ΘΕΜΑ 1.3: Εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών για μετάταξη Καθηγητών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέσεις ΕΔΙΠ του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 
Για το θέμα 1.3 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Α) Αποδέχεται την άποψη της πλειοψηφίας των μελών της τριμελούς 
επιτροπής και εγκρίνει τη μετάταξη των κκ. Κιμουλάκη Νικολάου και Ροβολή 

Παναγιώτη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε βάση του άρθρου 33 παρ. 7 
του Ν. 4386/2016. 

Β) Τη διαβίβαση της Πράξης αυτής στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων  
 

ΘΕΜΑ 1.4:Παύση ισχύος των αριθμ. 54/13-10-2011 (θέμα:3.1) και 
5/28-1-2015 (θέμα:4.3) Πράξεων της ΔΕ. 

 
Για το θέμα 1.4 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Α) Την παύση ισχύος, από 13.7.2016 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής  του 
όγδοου άρθρου του Ν. 4405/2016) των αριθμ. 54/13.10.2011 (θέμα 3.1) 
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και 5/28.1.2015 (θέμα 4.3) Πράξεων της Δ.Ε. σύμφωνα με τις οποίες 
αντίστοιχα:  

 Ανατέθηκαν στην Νίκη Κυριακοπούλου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο του 
κλάδου ΠΕ  Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄,  από 6.9.2011, 

προσωρινά καθήκοντα Γραμματέα. 
 Ορίστηκε ο κ. Στρατιδάκης Κωνσταντίνος, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ  Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β΄, από 28.1.2015, ως 

Αναπληρωτής Γραμματέας.  
B) Την ενεργοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση εγκριτικής απόφασης 

στο πλαίσιο της ΠΥΣ 33/2006 καθώς και της αναγκαίας πίστωσης από το 
Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων για την άμεση προκήρυξη 
της θέσης του Γραμματέα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δεδομένου ότι η Σχολή δεν έχει 

εγκεκριμένο Οργανισμό, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν Διευθύνσεις και 
Γενικές Διευθύνσεις. 

 
ΘΕΜΑ 1.5: Τοποθέτηση Διοικητικού Υπαλλήλου 
 

Για το θέμα 1.5 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Την τοποθέτηση της κ. Νίκης Κυριακοπούλου, διοικητικής υπαλλήλου της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ στο Τμήμα 
Διοικητικών Υποθέσεων και τον ορισμό της ως Προϊσταμένης του Τμήματος. 

 

Θέμα 2.1 Α. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 

εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για δύο  (2) μήνες από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 
Για το θέμα 2.1 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: Α. Την δαπάνη ποσού έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και 
εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ (11.418,76€) συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά (23,24) έγγραφα, για την ανάθεση της 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για 
δύο (2) μήνες. 

Β. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία με 
επωνυμία ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Γ. Την έγκριση δέσμευσης πίστωσης έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ 

ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ (11.418,76€) 
Δ Την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Δ.Ε. να υπογράψει την απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση και την σχετική 

σύμβαση.  
Ε. Τον ορισμό της παρακάτω τριμελούς επιτροπής που θα αναλάβει τον έλεγχο και 

θα δίνει σχετικές εντολές στον προσωπικό του αναδόχου που έχει αναλάβει το 
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έργο της φύλαξης εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της σχετικής σύμβασης, αποτελούμενη από τους: 

1. Καλαντζάκη Παναγιώτη, Καθηγητή Εφαρμογών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

2. Δέσκο Ιερόθεο, Υπάλληλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του κλάδου ΥΕ  
φυλάκων/επιστατών. 

3. Πρόβατα Άγγελο, Υπάλληλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του κλάδου ΔΕ τεχνικών.  

Θέμα 2.2 Μετάθεση συμβατικού χρόνου προμήθειας και 

εγκατάστασης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ασφαλείας για τους χώρους 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Σ/9/19-
05-2016 σύμβασης. 

 

Για το θέμα 2.2 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου της αριθμ. πρωτ. Σ/9/19-05-2016 

σύμβασης που αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
Ασφαλείας για τους χώρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016.  

 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης και συντονισμού της 
προμήθειας και εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί από ορισμένο υπάλληλο της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. 21/14-04-2016 (Θέμα 3.28) Πράξη της Δ.Ε. 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: 7ΜΓ746Ψ8ΧΙ-21Ξ.  

 

Ο ανωτέρω θα ενημερώνει επίσης την αρμόδια επιτροπή παραλαβής για τυχόν 
προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθμ. πρωτ. Σ/9/19-05-2016 σύμβασης.  
 

Θέμα 2.3 Εξόφληση του αριθμ. 481/14-7-16 τιμολογίου της εταιρείας 
Β. ΡΟΔΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ποσού χιλίων εκατόν δώδεκα ευρώ και είκοσι ένα 

λεπτά του ευρώ (1.112,21€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
24% που αφορά προμήθεια και τοποθέτηση (2) δύο κουρτινών 
σκίασης (περσίδες κάθετες) για την κάλυψη των αναγκών της 

Βιβλιοθήκης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 
 

Για το θέμα 2.3 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού χιλίων εκατόν δώδεκα ευρώ και είκοσι ένα 

λεπτά του ευρώ (1.112,21€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, που 
αφορά προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) κουρτινών σκίασης (περσίδες 
κάθετες) για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω 
δικαιούχο.  
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Θέμα 2.4: Εξόφληση του αριθμ. Τ-ΔΑ 20336/19-7-16  τιμολογίου της 
εταιρείας Π. Νικολακόπουλος-Διάγραμμα Ανώνυμη Εμπορική & 

Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία με δ.τ. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», ποσού 
τριακοσίων τριάντα  πέντε ευρώ και  ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ  

(335,92€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% που αφορά τη 
μίσθωση ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου και 
τη λειτουργία αυτού (παραγωγή φωτοαντιγράφων), για την κάλυψη 

διδακτικών και λοιπών αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μηνός Ιουνίου 
2016.  

 

Για το θέμα 2.4 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού τριακοσίων τριάντα  πέντε ευρώ και  ενενήντα 

δύο λεπτά του ευρώ  (335,92€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% στην 

εταιρεία Π. Νικολακόπουλος-Διάγραμμα Ανώνυμη Εμπορική & Παροχής 

Υπηρεσιών Εταιρεία με δ.τ. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. για την εξόφληση του αριθμ. 

Τ-ΔΑ 20336/19-7-16 τιμολογίου που αφορά τη μίσθωση ενός (1) 

φωτοαντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου και τη λειτουργία αυτού 

(παραγωγή φωτοαντιγράφων), για την κάλυψη διδακτικών και λοιπών  

αναγκών της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  για τον  μήνα Ιούνιο 2016, καθώς και την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο.  

 

ΘΕΜΑ 3.1: Προκήρυξη για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις 
Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδ. έτος 2016-2017. 
 

Για το θέμα 3.1 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει τo σχέδιο προκήρυξης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με σύμβαση 

Ανάθεσης Διδακτικού Έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδ. έτος 2016-
2017. 

 
ΘΕΜΑ 3.2: Θέματα λειτουργίας ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ ακαδ. έτους 2016-
2017 

Α) Έγκριση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φοίτησης 
στα Προγράμματα. 

Β) Έγκριση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
διδασκαλίας στα Προγράμματα 
Γ) Καθορισμός Στρατηγικής επιλογής Επιστημονικών Υπευθύνων, Διευθυντών 

και Επιστημονικών Επιτροπών των Προγραμμάτων. 
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Για το θέμα 3.2 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Α. Το σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη φοίτηση στο 
Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και το σχέδιο της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα 

Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-17.  

 
Β. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εκπαιδευτικού 

έργου στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εκπαιδευτικού έργου στο 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

(Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.  
 

Γ. Την ανανέωση από 01/08/16 έως 31/07/17 των συμβάσεων των 
Επιστημονικών Υπευθύνων και των Διευθυντών των προγραμμάτων 
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. στις πόλεις που λειτουργούν τα προγράμματα, χωρίς 

αύξηση της σχετικής δαπάνης η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των 
προγραμμάτων αυτών. 

 
Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι στο νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των 
Προγραμμάτων, θα πρέπει να προβλέπεται θητεία Υπευθύνων σε όλες τις 

έμμισθες θέσεις ευθύνης που ορίζονται ιδρυματικά. 
 

 
ΘΕΜΑ 4.1: Κατάλογος Ενεργειών που απορρέουν από τις Εκθέσεις Υγιεινής 
και Ασφάλειας για την Κεντρική Εγκατάσταση και τα Παραρτήματα της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
 

Για το θέμα 4.1 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Αποδέχεται την εισήγηση (λίστα ενεργειών) του κ. Παύλου Ζαλιμίδη η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού και εγκρίνει: 

Α)Την αποστολή των εκθέσεων που υποβλήθηκαν στην Πράξη 30/19-7-2016 

(θέμα:4.3) της ΔΕ, καθώς και τη Λίστα Ενεργειών που υπέβαλλε ο κ. 

Ζαλιμίδης, στις Υπηρεσίες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στους Προέδρους των Τμημάτων, 

στους Διευθυντές των πόλεων που λειτουργών Προγράμματα και στις 

Επιστημονικές Υπευθύνους. 

Β)Οι παραλήπτες θα υποβάλλουν στη ΔΕ έως τις 15 Οκτωβρίου 2016 μελέτη 

εφαρμογής των προτάσεων, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και 

εκτιμώμενο κόστος  προμηθειών. 

Διευκρινίζεται ότι ο κ. Π. Ζαλιμίδης θα είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε 

σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία. 
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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΣΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΙΖΟΥΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΥΤΟ. 

 

 


