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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. 28 της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 

 
Στο Μαρούσι, την 21η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 18/7-
6-2022 (Θ. 1.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, και σύμφωνα με τον 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. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, 
3. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος της 
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης 
4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της 
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης 
5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της Επιτροπής, μέσω 
τηλεδιάσκεψης 
6. Γεώργιος Τσιάτας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της Επιτροπής, μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  
 

Απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
 

Τα πρακτικά τήρησε ο Αλέξανδρος Ραφαηλίδης, ΙΔΟΧ του ΕΛΚΕ, στον οποίο έχει 
ανατεθεί η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών. 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΘΕΜΑ 4: 
Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 
15424_2022/20-7-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον 
συντονισμό του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και 
τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 στις πόλεις 
Σάπες και Σέρρες. 
 
Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Toν ν. 3027/2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/28-06-2002] «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού 
……. 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/Ζ1/12-8-2020 [ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020] Υπουργική 
Απόφαση ανασυγκρότησης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
3. Την αριθ. 61602/Ζ2/25-5-2022 [ΦΕΚ 443/τ. ΥΟΔΔ/30-5-2022] Υπουργική 
Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 105277/Ζ1/12-8-2020 απόφασης της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Ανασυγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 650)» 
4. Την αριθ. 18/7-6-2022 (Θ. 1.1) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ» 
5. Τον ν. 4957/2022 [ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-7-2022] «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», Κεφ. ΚΖ΄ «Οργάνωση 
και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών» 
6. 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)] 
7. 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 
8. Την αριθ. 15/17-5-2022 (Θ. 3.1) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 
[ΑΔΑ:62ΣΜ46Ψ8ΧΙ-ΧΙΠ], 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 2022-2023 
9. Την αριθμ. απόφ. 18/1,2/7-6-2022 της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)» [ΦΕΚ Β/3714/2022] 
10. Την αριθ. 19/14-6-2022 (Θ. 2.1) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΑΣΠΑΙΤΕ (ΑΔΑ:ΨΜΨΖ46Ψ8ΧΙ-ΑΣΖ) «Τροποποίηση Κανονισμού ΠΕΣΥΠ» 
11. Την αριθ. 23/19-7-2022 (Θ. 2) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό του 
Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες και στις Σάπες στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2022-2023 
12. Την αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για 
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τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες και στις Σάπες στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
(ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 [ΑΔΑ: Ψ1ΞΨ46Ψ8ΧΙ-
9ΨΝ] 
13. Την από 20/7/2022 ανάρτηση της Πρόσκλησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 
14. Το γεγονός ότι τηρήθηκε προθεσμία 16 ημερολογιακών ημερών από τη 
δημοσίευση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων 
15. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/8418/19-9-2022 πρακτικό αξιολόγησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης 
 

μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

εγκρίνει το αριθ. πρωτ. ΕΛ/8418/19-9-2022 πρακτικό αξιολόγησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ 
στις Σέρρες και στις Σάπες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 
[ΑΔΑ: Ψ1ΞΨ46Ψ8ΧΙ-9ΨΝ], ως ακολούθως: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                ΑΝΩΤΑΤΗ  
                                ΣΧΟΛΗ 
                                ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 
                                ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ           ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Ταχ. Δ/νση: 151 22 Μαρούσι 
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) 

 
 

Μαρούσι 19/9/2022 
- 

Προς: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ  
 

Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-
2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023. 

 

Σήμερα 19/9/2022, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων στο 
πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωπικού για την 
υποστήριξη του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 
και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)», όπως 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 27/15-9-2022 (Θ. 10) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, για την αξιολόγηση των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
για τον συντονισμό του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις Σάπες και Σέρρες 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 
και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για 
το ακαδ. έτος 2022-2023. 
Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους: 
1 Αναστασία Σωτηροπούλου, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, Επιστημονική Υπεύθυνη 

του Προγράμματος, ως Πρόεδρο 
2 Βασίλειο Ζκέρη, Λέκτορα Εφαρμογών ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος, σε αναπλήρωση 

του τακτικού μέλους Αικατερίνης Λαρεντζάκη, λόγω κωλύματος 
3 Δήμητρα Πασσά, μέλος ΕΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 
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παρέλαβε (ενυπόγραφα) τέσσερις (4) φακέλους υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στον 
Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ και έλεγξε την εμπρόθεσμη υποβολή τους, ως ακολούθως: 
Συντονιστής του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σάπες 

1. Υποψήφιοα με υπ΄αριθ. πρωτ. ΕΛ/7152/3-8-2022 αίτηση 
2. Υποψήφιος με υπ΄αριθ. πρωτ. ΕΛ/7375/8-8-2022 αίτηση 

 
Συντονιστής του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες 

1. Υποψήφιος με υπ΄αριθ. πρωτ. ΕΛ/6828/26-7-2022 αίτηση 
2. Υποψήφια με υπ΄αριθ. πρωτ. ΕΛ/7330/5-8-2022 αίτηση 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προχώρησε στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, 
η οποία έχει ως εξής: 
  

 
Κωδ. Θέση 

01 Συντονιστής του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σάπες 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / Αρ. Πρωτ. 

 ΕΛ/7152/3-8-2022 ΕΛ/7375/8-8-2022 
Τίτλοι σπουδών: εικοσιπέντε (25) μονάδες 

α) διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα 
Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων: Δέκα 
(10) μονάδες 

  

 β) διδακτορικό δίπλωμα που δεν εμπίπτει 
στην περίπτωση α’ ή δεύτερο διδακτορικό 
δίπλωμα: έξι (6) μονάδες  

  

γ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον 
τομέα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων: 
τέσσερις (4) μονάδες  

4  

δ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που δεν 
εμπίπτει στην περίπτωση γ’ ή δεύτερος 
μεταπτυχιακός τίτλος: τρεις (3) μονάδες  

 3 

ε) πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ(προπτυχιακά τμήματα, ΠΑΤΕΣ 
ΣΕΛΕΤΕ, Πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ 
ΑΣΠΑΙΤΕ: δύο (2) μονάδες 

  

Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: δεκαπέντε (15) μονάδες 
α): Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό υλικό: πέντε (5) μονάδες  
i) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων: δύο (2) 
μονάδες ανά βιβλίο 

  

 ii) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων: 1 
μονάδα ανά βιβλίο 

4 2 

 iii) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: μία 
(1) μονάδα ανά συλλογικό τόμο 

  

 iv) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων: 0,5 μονάδες ανά εισήγηση  

1 
Ανώτατο όριο κριτηρίου (α) 

5 μονάδες 

2,25 
Ανώτατο όριο κριτηρίου (α) 5 

μονάδες 
v) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών 
συνεδρίων: 0,25 μονάδες ανά εισήγηση  

 0,75 

β) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: δέκα (10) μονάδες  
i) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
με σύστημα κριτών: δύο (2) μονάδες ανά 
άρθρο  

 4 

ii) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά 
περιοδικά με σύστημα κριτών: μία (1) 
μονάδα ανά άρθρο  

 1 

iii) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς 
σύστημα κριτών: 0,5 ανά άρθρο  

  

Διοικητικό έργο: εξήντα (60) μονάδες 
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α) Πρύτανης, Αντιπρύτανης: 5 μονάδες ανά 
έτος και έως δέκα (10) μονάδες  

  

β) Κοσμήτορας: 4 μονάδες ανά έτος και 
έως οκτώ (8) μονάδες  

  

 γ) Προέδρος Τμήματος ΑΕΙ: 3 μονάδες 
ανά έτος και έως εννέα (9) μονάδες  

  

δ) Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ –ΠΕΣΥΠ πόλης: 
3 μονάδες ανά έτος και έως εννέα (9) 
μονάδες  

  

ε) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: 
2 μονάδες ανά έτος και έως οκτώ (8) 
μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,  

  

στ) Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,: 1,5 μονάδες 
ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες  

6  

ζ) Διευθυντής σχολικής μονάδας 
(Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό 
Λύκειο, Εργαστηριακό Κέντρο): μία (1) 
μονάδα ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες 

6 4 

η) Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας 
(Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό 
Λύκειο, Εργαστηριακό Κέντρο): 0,50 
μονάδες ανά έτος και έως τέσσερις (4) 
μονάδες  

3,37  

ΣΥΝΟΛΟ 24,37 17 
  

Κωδ. Θέση 
02 Συντονιστής του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σερρών 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / Αρ. Πρωτ. 
 ΕΛ/6828/26-7-2022 ΕΛ/7330/5-8-2022 

Τίτλοι σπουδών: εικοσιπέντε (25) μονάδες 
α) διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα 
Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων: Δέκα 
(10) μονάδες 

  

 β) διδακτορικό δίπλωμα που δεν εμπίπτει 
στην περίπτωση α’ ή δεύτερο διδακτορικό 
δίπλωμα: έξι (6) μονάδες  

6 6 

γ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον 
τομέα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων: 
τέσσερις (4) μονάδες  

  

δ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που δεν 
εμπίπτει στην περίπτωση γ’ ή δεύτερος 
μεταπτυχιακός τίτλος: τρεις (3) μονάδες  

3 3 

ε) πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ(προπτυχιακά τμήματα, ΠΑΤΕΣ 
ΣΕΛΕΤΕ, Πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ 
ΑΣΠΑΙΤΕ: δύο (2) μονάδες 

  

Συγγραφικό και ερευνητικό έργο: δεκαπέντε (15) μονάδες 
α): Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό υλικό: πέντε (5) μονάδες  
i) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων: δύο (2) 
μονάδες ανά βιβλίο 

  

 ii) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων: 1 
μονάδα ανά βιβλίο 

1 2 

 iii) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: μία 
(1) μονάδα ανά συλλογικό τόμο 

  

 iv) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων: 0,5 μονάδες ανά εισήγηση  

3,5 
Ανώτατο όριο κριτηρίου 
(α) 5 μονάδες 

1 
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v) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών 
συνεδρίων: 0,25 μονάδες ανά εισήγηση  

0,5 2 
Ανώτατο όριο κριτηρίου (α) 5 

μονάδες  
β) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: δέκα (10) μονάδες  
i) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
με σύστημα κριτών: δύο (2) μονάδες ανά 
άρθρο  

5 
Ανώτατο όριο κριτηρίου 

(β) 10 μονάδες 

6 

ii) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά 
περιοδικά με σύστημα κριτών: μία (1) 
μονάδα ανά άρθρο  

5 4 

iii) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς 
σύστημα κριτών: 0,5 ανά άρθρο  

  

Διοικητικό έργο: εξήντα (60) μονάδες 
α) Πρύτανης, Αντιπρύτανης: 5 μονάδες ανά 
έτος και έως δέκα (10) μονάδες  

  

β) Κοσμήτορας: 4 μονάδες ανά έτος και 
έως οκτώ (8) μονάδες  

  

 γ) Προέδρος Τμήματος ΑΕΙ: 3 μονάδες 
ανά έτος και έως εννέα (9) μονάδες  

  

δ) Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ –ΠΕΣΥΠ πόλης: 
3 μονάδες ανά έτος και έως εννέα (9) 
μονάδες  

  

ε) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης: 
2 μονάδες ανά έτος και έως οκτώ (8) 
μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,  

  

στ) Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,: 1,5 μονάδες 
ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες  

3  

ζ) Διευθυντής σχολικής μονάδας 
(Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό 
Λύκειο, Εργαστηριακό Κέντρο): μία (1) 
μονάδα ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες 

5 4 

η) Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας 
(Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό 
Λύκειο, Εργαστηριακό Κέντρο): 0,50 
μονάδες ανά έτος και έως τέσσερις (4) 
μονάδες  

  

ΣΥΝΟΛΟ 32 28 
 

Η Επιτροπή, σύμφωνα με την παραπάνω αξιολόγηση, προτείνει την ανάθεση του έργου  
α. του Συντονιστή του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σάπες στον/στην 
υποψήφιο/α με αριθ. πρωτ. αίτηση ΕΛ/7152/3-8-2022 
β. του Συντονιστή του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες στον/στην 
υποψήφιο/α με αριθ. πρωτ. αίτηση ΕΛ/6828/26-7-2022. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η Πρόεδρος Τα μέλη 

  
Αναστασία Σωτηροπούλου Βασίλειος Ζκέρης 

  
 Δήμητρα Πασσά 

 
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης–ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
eidlog2@aspete.gr. Μετά την πάροδο των πέντε εργάσιμων ημερών δεν εξετάζεται 
για κανένα απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα απορρίπτεται ως 
μη αποδεκτό. 

mailto:eidlog2@aspete.gr
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης  
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ο Αντιπρόεδρος 

  
  

Σπυρίδων Πανέτσος Γεώργιος Χατζαράκης 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Παντελής Μαλατέστας 
 
 

Δημήτριος Ανέστης 
 
 

Αθανάσιος Ζήσης 
 
 

Γεώργιος Τσιάτας 
 
 

Για την τήρηση των πρακτικών 
 
 

Αλέξανδρος Ραφαηλίδης 
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