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Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   

(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  

Απόσπασμα Πράξης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Αριθ. 38 της 25ης Νοεμβρίου 2020 
 

Στο Μαρούσι, την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 
32/2-9-2020 (Θ. 2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, και σύμφωνα με το Ν. 

3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου της, Σπυρίδωνα Πανέτσου, 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. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
3. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, Μέλος της Επιτροπής 

4. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Μέλος της Επιτροπής 
5. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος της 

Επιτροπής 
6. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ, Μέλος της Επιτροπής 

7. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
Μέλος της Επιτροπής. 
 

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΘΕΜΑ 1: Τροποποίηση Πράξεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης Προσκλήσεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος 
ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην πόλη των Σαπών και στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική 
και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-2021. 

 
Για το 1ο 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 και την παρ. 6, που αναφέρεται σε μεταφορά και 

μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της 
ΑΣΠΑΙΤΕ 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 

2. Την αριθ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική 
Απόφαση ανασυγκρότησης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
3. Την αριθ. 32/2-9-2020 (Θ. 2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ συγκρότησης 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
4. 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» 

5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
της ΑΣΠΑΙΤΕ 

6. Την αριθ. 17/21-5-2015 (Θ. 1.7) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΑΣΠΑΙΤΕ για τη διαχειριστική λειτουργία του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ 
από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ 

7. Την αριθ. 18/18-5-2020 (Θ. 3.2) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΑΣΠΑΙΤΕ [ΑΔΑ: ΡΩ7Ω46Ψ8ΧΙ-ΧΨ1], με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του 

Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2020-2021 

8. Την αριθ. 22/31-5-2019 (Θ. 4.2) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΑΣΠΑΙΤΕ «Κανονισμός λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ» [ΦΕΚ Β/2551/2019]  

9. Την αριθ. 27/16-9-2020 (Θ. 2.4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το 
ακαδ. έτος 2020-2021 

10. Την αριθ. πρωτ. 17392_2020/24-9-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα 

Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το 
ακαδ. έτος 2020-2021 [ΑΔΑ: 9ΒΝΓ46Ψ8ΧΙ-ΘΘΖ] 

11. Την αριθ. 35/4-11-2020 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
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ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2020-2021 

12. Την αριθ. πρωτ. 20032_2020/10-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μερικής απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του 

Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2020-2021 [ΑΔΑ: ΩΦΔ946Ψ8ΧΙ-248] 
13. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/10791/20-11-2020 εισήγηση της Επιστημονικής 

Υπεύθυνης ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ, σύμφωνα με την οποία 
- στα υποβληθέντα συνημμένα στις σχετικές εισηγήσεις της Επιστημονικής 

Υπεύθυνης ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ σχέδια των ανωτέρω Προσκλήσεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος αναγραφόταν ως διάρκεια σύμβασης «Από την ημερομηνία 
ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ ανάθεσης των εργασιών έως τις 31/7/2021, με δυνατότητα 
παράτασης σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος» 

- έως τις 30/6/2021 εκτιμάται ότι το σύνολο των ακαδημαϊκών και διοικητικών 
διαδικασιών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις 

πόλεις των Σαπών και της Θεσσαλονίκης θα έχει ολοκληρωθεί, ως εκ τούτου 
δεν απαιτείται ύπαρξη προσωπικού στις γραμματείες για την υποστήριξη της 
υλοποίησης του Προγράμματος στις ανωτέρω δύο πόλεις κατά το μήνα Ιούλιο 

14. Την αριθ. 6953/2020 [ΑΔΑ: ΩΜΛ446Ψ8ΧΙ-5ΛΝ] Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης 

15. Την αριθ. 21/22-6-2020 (Θ. 4.1) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 
2021 σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος για το ακαδ. έτος 2020-

2021 
 

μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Εγκρίνει: 
 

α.i. Την τροποποίηση της αριθ. 27/16-9-2020 (Θ. 2.4) Πράξης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη γραμματειακή 
υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2020-2021, κατά το μέρος του σχεδίου της Πρόσκλησης, 

όπως αυτό επισυνάπτεται εκ νέου στην παρούσα εισήγηση, και συγκεκριμένα 
κατά το μέρος της διάρκειας σύμβασης έως εξής: «Από την ημερομηνία 
ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ ανάθεσης των εργασιών έως τις 30/6/2021, με δυνατότητα 
παράτασης σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος». 

α.ii. Την ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης 
για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σάπες 

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
(ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με την ως 
άνω περιγραφόμενη τροποποίηση και το επί της παρούσης εισήγησης 
συνημμένο σχέδιο Πρόσκλησης. 
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α.iii. Υποβληθείσες στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 17392_2020/24-9-2020 
αναρτηθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προτάσεις διατηρούνται 
προς αξιολόγηση με την υποχρέωση επανυποβολής εκ των υποψηφίων της 

αίτησης και του εντύπου ενημέρωσης-δήλωσης συγκατάθεσης για τη συλλογή 
και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους των υποψηφίων στα οικεία 

έντυπα. Ο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ να ενημερώσει προς τούτο τους υποψηφίους που 
έχουν υποβάλει πρόταση. 
 

β.i. Την τροποποίηση της αριθ. 35/4-11-2020 (Θ. 4) Πράξης της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη γραμματειακή 

υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 
και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

(ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-2021, κατά το μέρος του σχεδίου της 
Πρόσκλησης, όπως αυτό επισυνάπτεται εκ νέου στην παρούσα εισήγηση, και 

συγκεκριμένα κατά το μέρος της διάρκειας σύμβασης έως εξής: «Από την 
ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ανάθεσης των εργασιών έως τις 30/6/2021, με 
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος». 
β.ii. Την ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας 

σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 
για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη 

Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με την ως 

άνω περιγραφόμενη τροποποίηση και το επί της παρούσης εισήγησης 
συνημμένο σχέδιο Πρόσκλησης. 

β.iii. Υποβληθείσες στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 20032_2020/10-11-2020 
αναρτηθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προτάσεις διατηρούνται 
προς αξιολόγηση με την υποχρέωση επανυποβολής εκ των υποψηφίων της 

αίτησης και του εντύπου ενημέρωσης-δήλωσης συγκατάθεσης για τη συλλογή 
και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους των υποψηφίων στα οικεία 

έντυπα. Ο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ να ενημερώσει προς τούτο τους υποψηφίους που 
έχουν υποβάλει πρόταση. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ο Αντιπρόεδρος 

  
  

Σπυρίδων Πανέτσος Αριστείδης Παπαγρηγορίου 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Γεώργιος Χατζαράκης 
 
 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 
 

Δημήτριος Ανέστης 

 
 

Αθανάσιος Ζήσης 

 
 

Παντελής Μαλατέστας 

 
 

Η Γραμματέας 
 
 

Αργυρώ Μεντάκη 
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