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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. 40 της 25ης Νοεμβρίου 2021 
 

Στο Μαρούσι, την 25η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, 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 οι:  
1. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης 
3. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλος της Επιτροπής 

4. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, μέλος της Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης 

5. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της 
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης 
6. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της Επιτροπής, 

μέσω τηλεδιάσκεψης 
7. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος της 

Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 

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 3: 
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. 

πρωτ. 14841_2021/12-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 
2020-2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)». 

 
Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Toν ν. 3027/2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/28-06-2002] «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. Τον 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 

5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ [αριθ. 23/16-6-2021 (Θ. 3.1) Πράξη της 

Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 3365/τ. Β’/28-7-2021)] 
6. Την αριθ. 2020-1-ΕL01-KA103-077617 Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ 
ΙΚΥ/ΑΣΠΑΙΤΕ 

7. Την πρώτη Τροποποίηση της αριθ. 2020-1-ΕL01-KA103-077617 Σύμβασης 
Επιχορήγησης Erasmus+ ΙΚΥ/ΑΣΠΑΙΤΕ 

8. Την αριθ. 27/16-9-2020 (Θ. 4.1.α) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ανάληψης διαχείρισης του Προγράμματος 

«Erasmus+/KA1 2020-2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)» 
9. Την αριθ. 25/28-7-2021 (Θ. 8) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ τροποποίησης ανάληψης διαχείρισης του 

Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)» 
10. Την αριθ. 32/6-10-2021 (Θ. 10) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-

2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)» 
11. Την αριθ. πρωτ. 14841_2021/12-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-
2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)» 

12.Την από 12/10/2021 ανάρτηση της Πρόσκλησης στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 
13. Το γεγονός ότι τηρήθηκε προθεσμία 16 ημερολογιακών ημερών για την 

υποβολή προτάσεων από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του 
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
14. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/24105/23-11-2021 Πρακτικό αξιολόγησης των 

υποβληθεισών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης προτάσεων της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων 
 

μετά από διαλογική συζήτηση  
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ομόφωνα αποφασίζει 
 

εγκρίνει το αριθ. πρωτ. ΕΛ/24105/23-11-2021 Πρακτικό αξιολόγησης των 
υποβληθεισών στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14841_2021/12-10-2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του 
Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-2021 (2020-1-ΕL01-KA103-077617)» 

προτάσεων, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 
 

Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι 

(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) 
 

Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων αριθ. πρωτ. 14841/12-10-2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Στο Μαρούσι σήμερα, 23/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή 
Αξιολόγησης που ορίστηκε με την αριθ. 32/06-10-2021 (Θ.10.β) Πράξη της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αξιολόγηση των προτάσεων που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14841/12-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2020-2021 (2020-1-ΕL01-
KA103-077617)». 
  Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 
-Καντωνίδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρο, 
-Παγιατάκη Γεράσιμο, Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Μέλος , 
-Μουντρίδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Μέλος. 
 

Τα μέλη της Επιτροπής συνεδρίασαν και διαπίστωσαν τα εξής: 
 

α. Για τη θέση με κωδικό 1, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα προτάσεις από τους παρακάτω 
δύο (2) υποψηφίους, οι προτάσεις των οποίων αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα 
έχουν ως ακολούθως: 

1. Υποψήφιος/α με αριθ. πρωτ. ΕΛ/22707/27.10.2021 πρόταση 
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – απαιτούμενο 
- Έχει γνώση χειρισμού Η/Υ – απαιτούμενο 
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα 
ERASMUS+/KA1 επιχορήγησης κινητικοτήτων – απαιτούμενο 

 

2. Υποψήφιος/α με αριθ. πρωτ. ΕΛ/23687/02.11.2021 πρόταση 
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – απαιτούμενο 
- Έχει γνώση χειρισμού Η/Υ – απαιτούμενο 
- Δεν έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα 
ERASMUS+/KA1 επιχορήγησης κινητικοτήτων, όπως περιγράφεται στην 
Πρόσκληση (δεν προσκομίζεται βεβαίωση) – απαιτούμενο 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 14841/12-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, η αίτηση του/της υποψήφιου/ας με αριθ. πρωτ. αίτησης 
ΕΛ/23687/02.11.2021 απορρίπτεται, καθώς δεν πληροί 1 εκ των 3 απαιτούμενων 
προσόντων. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και την καταγραφή των κατατεθέντων 
δικαιολογητικών σχετικά με τα μοριοδοτούμενα προσόντα για την υποψήφια με αριθ. 
πρωτ. αίτησης ΕΛ/22707/27.10.2021: 

- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στην υποστήριξη Έργων και Προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ίδιους 
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πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (2 μονάδες/μήνα, μέγιστο 40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια 
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (PROFICIENCY) – συνεκτιμώμενο: 10 
μόρια 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια 

 

β. Για τη θέση με κωδικό 2, κατατέθηκε εμπρόθεσμα πρόταση από τον/την παρακάτω 
έναν/μία (1) υποψήφιο/α, η πρόταση της οποίας αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα 
έχει ως ακολούθως: 

1. Υποψήφιος/α με αριθ. πρωτ. ΕΛ/22725/27.10.2021 πρόταση 
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο 
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα 
ERASMUS+/KA1 επιχορήγησης κινητικοτήτων – απαιτούμενο 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 14841/12-10-2021 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προχώρησε στον έλεγχο και την καταγραφή των 
κατατεθέντων δικαιολογητικών σχετικά με τα μοριοδοτούμενα προσόντα: 

- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στην υποστήριξη δράσεων προβολής και δημοσιότητας 
(2 μονάδες/μήνα, μέγιστο 40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια 
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (PROFICIENCY)– συνεκτιμώμενο: 10 
μόρια 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια 

 

γ. Για τη θέση με κωδικό 3, κατατέθηκε εμπρόθεσμα πρόταση από τον/την παρακάτω 
έναν/μία (1) υποψήφιο/α, η πρόταση του οποίου αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα 
έχει ως ακολούθως: 

1. Υποψήφιος/α με αριθ. πρωτ. ΕΛ/ 21759/19.10.2021 πρόταση 
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο 
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του 
ERASMUS+/KA1 επιχορήγησης κινητικοτήτων - απαιτούμενο 
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις - απαιτούμενο 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 14841/12-10-2021 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προχώρησε στον έλεγχο και την καταγραφή των 
κατατεθέντων δικαιολογητικών σχετικά με τα μοριοδοτούμενα προσόντα: 

- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (2 μονάδες/μήνα, μέγιστο 40 
μονάδες)  – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια 
- Έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (TOEIC με βαθμό 905) – 
συνεκτιμώμενο: 7 μόρια 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 47 μόρια 

 

δ. Για τη θέση με κωδικό 4, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα προτάσεις από τους παρακάτω 
δύο (2) υποψήφιους, οι προτάσεις των οποίων αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα 
έχουν ως ακολούθως: 

1. Υποψήφιος/α με αριθ. πρωτ. ΕΛ/ 22678/27.10.2021 πρόταση 
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο 
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ίδιους 
πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων – απαιτούμενο 
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις – απαιτούμενο 

2. Υποψήφιος/α με αριθ. πρωτ. ΕΛ/23688/02.11.2021 πρόταση 
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο 
- Δεν έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ίδιους 
πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση – απαιτούμενο 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 14841/12-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, η αίτηση του/της υποψήφιου/ας με αριθ. πρωτ. αίτησης 
ΕΛ/23688/02.11.202 απορρίπτεται, καθώς δεν πληροί 1 εκ των 3 απαιτούμενων 
προσόντων. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και την καταγραφή των κατατεθέντων 
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δικαιολογητικών σχετικά με τα μοριοδοτούμενα προσόντα για τον/την υποψήφιο/α με αριθ. 
πρωτ. αίτησης ΕΛ/ 22678/27.10.2021: 

-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (2 μονάδες/μήνα, μέγιστο 40 
μονάδες)  – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια 
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός τίτλος 
από το Πανεπιστήμιο του Κίνγκστον) – συνεκτιμώμενο: 10 μόρια 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 
 

Μαρία Καντωνίδου 
 

Γεράσιμος Παγιατάκης 

 
 

Μαρία Μουντρίδου» 

 
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων 

ημερών από την επομένη της ανάρτησης– ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η 
ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eidlog2@aspete.gr. Μετά την πάροδο των πέντε εργάσιμων ημερών από την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο 

ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα απορρίπτεται ως μη αποδεκτό. 
 

 

 

 

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 

mailto:eidlog2@aspete.gr
ΑΔΑ: 6ΥΓΖ46Ψ8ΧΙ-Ψ54


		2021-11-26T15:17:36+0200
	Athens




