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(ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

Απόσπασμα Πράξης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αριθ. 7 της 26ης Φεβρουαρίου 2020
Στο Μαρούσι, την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, 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. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του
ΠΑΔΑ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Μουστάκας Γεώργιος, τ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπ/κών,
Μέλος της Επιτροπής.
Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι:
4. 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. Χριστόφορος Κροντηράς, 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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ΘΕΜΑ 2.1: Ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα
-«Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ(Θεωρία)» για τις πόλεις: Άργος και
Κοζάνη
-«Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» για την πόλη του Άργους
για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ακαδ.
έτους 2019-2020 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 548_2020/14-12020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σύναψη των σχετικών
συμβάσεων 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 2.1 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. 1/13-1-2020 (Θ. 3.5) 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 το ακαδ. έτος 2019-2020 του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 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 20192020
11. Την αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου
ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) για το ακαδ. έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και
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Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)»
για το ακαδ. έτος 2019-2020
12. Το γεγονός ότι τηρήθηκε προθεσμία 17 ημερολογιακών ημερών για την
υποβολή προτάσεων από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/786/5-2-2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της
αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων
14. Την αριθ. 4/7-2-2020 (Θ. 1.2) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η ανάρτηση των
αποτελεσμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/786/5-2-2020 Πρακτικό
αξιολόγησης προτάσεων της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο
πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου του Ετήσιου Προγράμματος
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
15. Το γεγονός ότι δόθηκε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων για την υποβολή ενστάσεων
16. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/1178/20-2-2020 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της
αρμόδιας Επιτροπής
17. Τους υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/1183/21-2-2020 τελικούς αξιολογικούς πίνακες για
το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 2019-20 στο
πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, όπως υποβλήθηκαν από την Επιστημονική Υπεύθυνη Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
και Π.Ε.ΣΥ.Π.
18. Την αριθ. 6/19-2-2020 (Θ. 2) Πράξη της προσωρινής Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος «Θέματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.»
19. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/1191/24-2-2020 εισήγηση της Επιστημονικής Υπεύθυνης
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π., με συνημμένες τις εισηγήσεις των Συντονιστών
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./Π.Ε.ΣΥ.Π. στις πόλεις του Άργους και της Κοζάνης
20. Την αριθ. 1181/2020 [ΑΔΑ: ΩΚΦΞ46Ψ8ΧΙ-3ΛΤ] Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της
σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΕΛ/1178/20-2-2020 Πρακτικό της αρμόδιας
Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα
-«Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ(Θεωρία)» για τις πόλεις: Άργος και Κοζάνη
-«Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» για την πόλη του Άργους
για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ακαδ. έτους
2019-2020 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο έχει ως ακολούθως:
«Επιτροπή ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των Προγραμμάτων τη διαχείριση των
οποίων έχει αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το έτος 2019-20
Μαρούσι, 20/02/2020
Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
διδακτικού έργου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
Προς: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Θέμα:Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα
μαθήματα
-«Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ(Θεωρία)» για τις πόλεις: Άργος και Κοζάνη
-«Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» για την πόλη του Άργους
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για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ακαδ. έτους
2019-2020 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Σήμερα,20/02/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15.00 συνήλθε στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η Επιτροπή ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των Προγραμμάτων τη διαχείριση των οποίων
έχει αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το έτος
2019-20,όπως έχει συγκροτηθεί βάσει των Πράξεων της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υπ’ αριθ. 7/23-2-2018 (Θ.6.3)
και 36/8-10-2018 (Θ. 6.6)απαρτιζόμενη από τους:
Τακτικά μέλη:
- Ιωσήφ Φραγκούλη,Αναπλ. Καθηγητή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Πρόεδρο
- Λεωνίδα Γομάτο, Καθηγητή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος και μετέχει στη
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.
- Χρήστο Κεχαγιά, Καθηγητής Εφαρμογών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως μέλος
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.
Την
αριθ.
πρωτ.
548_2020/14-1-2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού
δικαίου στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
2. Τις υποβληθείσες εμπρόθεσμα ενστάσεις
3.Tην αριθ. 6/19-02-20 (Θ.2) «Θέματα ΕΠΠΑΙΚ» Πράξη της Προσωρινής
Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ομόφωνα εισηγείται:
Ενστάσεις για το μάθημα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία)»
για την πόλη της Κοζάνης
Α. Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/1090/17-2-2020 ένστασης του κ. Νικητίδη Νικόλαου η
Επιτροπή Ενστάσεων επανεξέτασε την υποβληθείσα πρόταση του υποψηφίου και
ανά κατηγορία κριτηρίων προκύπτουν τα ακόλουθα:
Κριτήρια
αξιολόγησης
Σπουδές (30%)

Δημοσιεύσεις
τελευταίας
πενταετίας (30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας
πενταετίας (20%)
Διδακτικό
Έργο
(20%)

Συνάφεια

Μερική συνάφεια

Απορριπτέο

-

Διδακτορικό Δίπλωμα:
Μελέτη - διερεύνηση της
εκπαίδευσης των στελεχών
της
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
Μεταπτυχιακό δίπλωμα:
1.Πληροφοριακά
Συστήματα
2. Επιστήμες της Αγωγής

-

-

Μεταπτυχιακό δίπλωμα:
1.Ιατρική Ερευνητική
Τεχνολογία
2.Γενική Ιατρική και
Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
4. Διατροφή και Διαιτολόγια
5. Ανθρώπινη Απόδοση και
Υγεία
14

-

-

3

-

4 ακαδημαϊκά εξάμηνα
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Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην προκήρυξη και ο οποίος είναι
δημοσιευμένος στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 548_2020/14-1-2020 πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου, η μοριοδότηση του
υποψηφίου σε συνάρτηση με τον μέγιστο αριθμό μορίων ανά κριτήριο που
συγκεντρώθηκε από τους υποψηφίους στο συγκεκριμένο μάθημα εμφανίζεται ως
εξής:
Κριτήρια

Μέγιστος
αριθμός
μορίων ανά

Αριθμός
μορίων του
υποψηφίου
4

Μοριοδότηση
του υποψηφίου
αναλογικά %
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Σπουδές (30%)
Δημοσιεύσεις τελευταίας
πενταετίας (30%)
Συγγραφικό
έργο
τελευταίας
πενταετίας
(20%)
Διδακτικό Έργο (20%)

κριτήριο
120
0

120
0

30
0

0

0

0

16

16

20

Ως εκ τούτου, το ποσοστό του υποψηφίου, σε συνάρτηση με το ανώτατο ποσοστό
που συγκεντρώθηκε από όποιον/α υποψήφιο/α σημείωσε την καλύτερη
βαθμολογία ανά κριτήριο στο συγκεκριμένο μάθημα, αναλογικά είναι 50%.
Η αξιολογική του κατάταξη μεταβάλλεται και καταλαμβάνει την πρώτη
(1η) θέση στον αξιολογικό πίνακα με τα ελλιπή προσόντα, ως κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος με μερική συνάφεια.
Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση του μαθήματος
«Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία), δεδομένου ότι ο υποψήφιος
είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών με μερική συνάφεια, ενώ οι
συνυποψήφιοί του δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών,
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκληση, κατά
την οποία προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου στα θεωρητικά
μαθήματα είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος συναφούς (πλήρως ή
μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, αναμορφώνονται
ως ακολούθως:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ H/Y(ΘΕΩΡΙΑ)
ΚΟΖΑΝΗ
Ελλιπή
Αρ.
Πρωτοκόλλου

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός

2020/00004

Νικητίδης

Νικόλαος

50.00000000

Απορριφθέντες
Αρ.
Πρωτοκόλλου
2020/00001
2020/00008
2020/00013
2020/00007

Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος

Ενστάσεις για το μάθημα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές H/Y (Θεωρία)»
για την πόλη του Άργους
Α. Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/973/13-2-2020 και ΕΛ/1088/17-2-2020 ένστασης η
Επιτροπή Ενστάσεων επανεξέτασε την υποβληθείσα πρόταση του υποψηφίου και
διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών
(πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Ως εκ τούτου
κατατάσσεται στον πίνακα των απορριφθέντων καθώς, σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκληση, προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου
στα θεωρητικά μαθήματα είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος συναφούς
(πλήρως ή μερικώς) με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
Επιπροσθέτως, και σύμφωνα με την ένσταση, η Επιτροπή επαναξιολόγησε την
αριθ. πρωτ. 2020/00006αίτηση, και διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος
διδακτορικού τίτλου σπουδών.
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Ως εκ τούτου, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση του
μαθήματος «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία), δεδομένου ότι οι
υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, σύμφωνα με
την αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκληση, κατά την οποία
προϋπόθεση ανάθεσης διδακτικού έργου στα θεωρητικά μαθήματα είναι η
κατοχή διδακτορικού διπλώματος συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, αναμορφώνονται ως ακολούθως:
ΑΡΓΟΣ
Απορριφθέντες
Αρ.
Πρωτοκόλλου
2020/00003
2020/00005
2020/00006

2020/00009

Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός (1)
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε ΑΕΙ.
Δεν έχουν προστεθεί αρχεία στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος.
Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος.

Ιωσήφ Φραγκούλης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεωνίδας Γομάτος

Πρόεδρος

Χρήστος Κεχαγιάς

Μέλος

Μέλος»

και σύμφωνα με τους υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/1183/21-2-2020 τελικούς αξιολογικούς
πίνακες για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα
-«Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ(Θεωρία)» για τις πόλεις: Άργος και Κοζάνη
-«Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» για την πόλη του Άργους
για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ακαδ. έτους
2019-2020 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΟΣ
Πλήρη
Αρ.
Πρωτοκόλλου

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός

2020/00011

ΒΟΖΑΪΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

74.74774296

2020/00002

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

70.00000000

Ελλιπή
Αρ.
Πρωτοκόλλου

Επώνυμο

Όνομα

Βαθμός

2020/00012

Χουστουλάκης

Εμμανουήλ

60.00000000

Απορριφθέντες
Αρ.
Πρωτοκόλλου
2020/00006
2020/00010
2020/00009

Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού
τίτλου σπουδών.
Μη συναφείς τίτλοι σπουδών με
το γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος.
Δεν είναι κάτοχος διδακτορικού
τίτλου σπουδών.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ H/Y(ΘΕΩΡΙΑ)
ΚΟΖΑΝΗ
Ελλιπή
Αρ.
Πρωτοκόλλου

Επώνυμο

Όνομα

2020/00004

Νικητίδης

Νικόλαος

Βαθμός

50.00000000

Απορριφθέντες
Αρ.
Πρωτοκόλλου
2020/00001
2020/00008
2020/00013
2020/00007

Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
Μη κατοχή διδακτορικού διπλώματος
συναφούς (πλήρως ή μερικώς) με το
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
ΑΡΓΟΣ
Απορριφθέντες

Αρ.
Πρωτοκόλλου
2020/00003
2020/00005
2020/00006

2020/00009

Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός
(1) ακαδημαϊκού εξαμήνου σε ΑΕΙ.
Δεν έχουν προστεθεί αρχεία στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Μη
κατοχή
διδακτορικού
διπλώματος συναφούς (πλήρως ή
μερικώς)
με
το
γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος
Μη
κατοχή
διδακτορικού
διπλώματος συναφούς (πλήρως ή
μερικώς)
με
το
γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος

ομόφωνα αποφασίζει
α. Δεν αναθέτει διδακτικό έργο στο μάθημα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές
Η/Υ(Θεωρία)» στην πόλη του Άργους για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής
Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ακαδ. έτους 2019-2020, δεδομένου ότι σύμφωνα με
τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες όλοι οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον πίνακα
των απορριφθέντων, και εντέλει την Επιστημονική Υπεύθυνη Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και
Π.Ε.ΣΥ.Π. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διδασκαλία του μαθήματος.
β. Αναθέτει διδακτικό έργο στα μαθήματα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές
Η/Υ(Θεωρία)» στην πόλη της Κοζάνης και «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας»
στην πόλη του Άργους για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) ακαδ. έτους 2019-2020, τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και την υπογραφή τους από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., την
Επιστημονική Υπεύθυνη Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. και τους αναδόχους, 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, σύμφωνα με
τους κάτωθι πίνακες:
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ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2η στον Αξιολογικό
πίνακα με πλήρη
προσόντα μετά από μη
αποδοχή ωρών από τον
1ο στον Αξιολογικό
πίνακα με πλήρη
προσόντα
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1ος στον Αξιολογικό
πίνακα με ελλιπή
προσόντα μετά από μη
αποδοχή άλλων ωρών
από τη 2η στον
Αξιολογικό πίνακα με
πλήρη προσόντα και

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

52

Συνεργάτης
με Βασικό
τίτλο
σπουδών &
Διδακτορικό

26

Συνεργάτης
με Βασικό
τίτλο
σπουδών &
Διδακτορικό

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.040,00 €

Από την ημερομηνία
ανάρτησης της
απόφασης της Επιτροπή
Ερευνών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
έως τη λήξη του β΄
εξαμήνου (10/4/2020)

520,00 €

Από την ημερομηνία
ανάρτησης της
απόφασης της Επιτροπή
Ερευνών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
έως τη λήξη του β΄
εξαμήνου (10/4/2020)

λόγω μη ύπαρξης άλλων
υποψηφίων στον πίνακα
με τα πλήρη προσόντα

ΕΠΠΑΙΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ος στον Αξιολογικό
πίνακα με ελλιπή
προσόντα λόγω μη
ύπαρξης υποψηφίων στον
πίνακα με τα πλήρη
προσόντα

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η/Υ (Θ)

ΩΡΕΣ

52

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνεργάτης με
Βασικό τίτλο
σπουδών &
Διδακτορικό

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.040,00€

Από την ημερομηνία
ανάρτησης της
απόφασης της
Επιτροπή Ερευνών
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως τη
λήξη του β΄
εξαμήνου
(10/4/2020)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος ακαδ. έτους 20192020 [Κατηγορίες δαπάνης ΓΛΚ: 61-00 Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και 61-01 Αμοιβές τρίτων με σύμβαση έργου και
Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών - Κατηγορία Δαπάνης στο Έργο: «Αμοιβές διδακτικού
προσωπικού Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.»].
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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

Γεώργιος Μουστάκας
Pascal Normand
Η Γραμματέας
Αργυρώ Μεντάκη
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