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Απόσπασμα Πράξης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Αριθ. 32 της 21ης Οκτωβρίου 2019
Στο Μαρούσι, την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, 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, παρουσιάστηκαν και πήραν
μέρος οι:
1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Μουστάκας Γεώργιος, τ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων
Εκπ/κών, ως Μέλος.
Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι:
3. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του
ΠΑΔΑ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
4. Κροντηράς Χριστόφορος, Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος της Επιτροπής
5. Normand Pascal Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και
Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος», Μέλος της Επιτροπής.
Απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αναστασία Κωστάκη 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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Θέμα 3ο: Τροποποίηση της αριθ. 28/4-10-2019 (Θ. 3.3) Πράξης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις
ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 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.
Για το 3ο θέμα 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»
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. 22/31-5-2019 (Θ. 4.2) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Κανονισμός λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ» [ΦΕΚ Β/2551/2019]
9. Την αριθ. 28/4-10-2019 (Θ. 3.3) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου
ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 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
10. Την αριθ. πρωτ. 18958_2019/11-10-2019 αναρτηθείσα Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού
έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης
στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020
11. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/3363/17-10-2019 εισήγηση της Επιστημονικής
Υπεύθυνης ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ, η οποία έχει ως ακολούθως:
«Στο υποβληθέν συνημμένο επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/12087/3-10-2019
εισήγησης της Επιστημονικής Υπεύθυνης ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ σχέδιο
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Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου
Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στο πλαίσιο του
Προγράμματος “Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)
και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό
(ΠΕΣΥΠ)” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 εκ παραδρομής δεν
αναγράφεται η φράση “Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς
(πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος” στο
πεδίο:
“Προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου: στα θεωρητικά μαθήματα είναι:
α) η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση
που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή
που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη
συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και
προτάσεις κατόχων”.
Το πλήρες ανωτέρω πεδίο έχει ως ακολούθως:
“Προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου: στα θεωρητικά μαθήματα είναι:
α) η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση
που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή
που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη
συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και
προτάσεις κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς
(πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος”».
μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της
ομόφωνα αποφασίζει
α. Την τροποποίηση της αριθ. 28/4-10-2019 (Θ. 3.3) Πράξης της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού
έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 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 κατά το μέρος του σχεδίου της Πρόσκλησης, στην παράγραφο
«Προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου: στα θεωρητικά μαθήματα είναι: α) η
κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση που δεν
υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή που
υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη συναφούς με το
γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και προτάσεις κατόχων»
προστίθεται η φράση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς
(πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος», και η
παράγραφος έχει ως ακολούθως:
«Προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου: στα θεωρητικά μαθήματα
είναι:
α) η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με
το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που δηλώνεται. Στην περίπτωση
που δεν υποβληθούν προτάσεις από κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή
που υποβληθούν μόνο από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μη
συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο, τότε θα αξιολογούνται και
προτάσεις κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς
(πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος».
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β. Την ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)»
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη
τροποποίηση.
γ. Οι υποβληθείσες στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 18958_2019/11-10-2019
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προτάσεις θα διατηρηθούν προς
αξιολόγηση χωρίς υποχρέωση επανυποβολής εκ μέρους των υποψηφίων.

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
Pascal Normand
Η Γραμματέας
Αργυρώ Μεντάκη
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