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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 8: 
Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 
απασχόλησης για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους 
οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και 
τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 στην πόλη 
της Μυτιλήνης, στην πόλη των Σερρών και στην πόλη της Πάτρας. 
 
Για το 8ο 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. 27/15-9-2022 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 
για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το 
Πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2022-2023 στην πόλη της Μυτιλήνης, στην πόλη των Σερρών 
και στην πόλη της Πάτρας» 
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12. Την αριθ. πρωτ. 16095/16-9-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 
απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 για την ανάθεση 
εργασιών καθαρισμού των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα 
ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2022-2023 στην πόλη της Μυτιλήνης, στην 
πόλη των Σερρών και στην πόλη της Πάτρας 
13. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/7848/12-9-2022 εισήγηση της Επιστημονικής Υπεύθυνης 
του Προγράμματος, σύμφωνα με την οποία στο συνημμένο στην αριθ. πρωτ. 
ΕΛ/7848/12-9-2022 εισήγηση της Επιστημονικής Υπεύθυνης του Προγράμματος 
σχέδιο Πρόσκλησης στο κριτήριο μοριοδότησης (1) «Οικονομικά κριτήρια ήτοι: 
Ατομικό/Οικογενειακό εισόδημα (με βάση το εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019)» εκ παραδρομής αναγράφεται το 
οικονομικό έτος 2019, αντί του ορθού 2021 
14. Την αριθ. 5956/2022 [ΑΔΑ: ΩΑΦΠ46Ψ8ΧΙ-2ΧΦ] απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης 
15. Την αριθ. 17/14-6-2022 (Θ. 11.γ.ii) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2022-2023 
 

μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

α. Την τροποποίηση της αριθ. 27/15-9-2022 (Θ. 4) Πράξης της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μερικής απασχόλησης για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού των χώρων 
στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 στην πόλη της 
Μυτιλήνης, στην πόλη των Σερρών και στην πόλη της Πάτρας» κατά το υπό 
στοιχείο α. μέρος της περί καθορισμού και μοριοδότησης του κριτηρίου 
αξιολόγησης της Πρόσκλησης (1) «Οικονομικά κριτήρια ήτοι: 
Ατομικό/Οικογενειακό εισόδημα (με βάση το εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019)» στο ορθό «Οικονομικά κριτήρια ήτοι: 
Ατομικό/Οικογενειακό εισόδημα (με βάση το εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2021)» και την έκδοση της Πρόσκλησης επί το 
ορθό, με τον πίνακα των κριτηρίων μοριοδότησης να διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: 
Κριτήρια μοριοδότησης: 
 

Κριτήριο Μοριοδότησης Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμός 

1 

Οικονομικά κριτήρια ήτοι: 
Ατομικό/Οικογενειακό 
εισόδημα (με βάση το 

εκκαθαριστικό δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2021) 

α) Ατομικό έως 7.000€ ή 
β) Οικογενειακό έως 11.000€ 20 μόρια  

α) Ατομικό από 7.001,00 έως 9.000€ ή 
β) Οικογενειακό από 11.001€ έως 20.000€ 10 μόρια  

α) Ατομικό από 9.001,00 Ευρώ έως 12.000€ ή 
β) Οικογενειακό από 20.001€ έως 30.000€ 5 μόρια  

α) Ατομικό από 12.001€ και άνω 
β) Οικογενειακό από 30.001€ και άνω 0 μόρια  

2 
Προϋπηρεσία/Εμπειρία 
στον τομέα υπηρεσιών 

καθαρισμού 

Κάθε αποδεδειγμένος μήνας απασχόλησης  
(με βάση αποδεικτικά που ζητούνται στην 

παρούσα) στον τομέα υπηρεσιών καθαρισμού 
μοριοδοτείται με 1 μόριο/πλήρη μήνα 

απασχόλησης, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες 

1 μόριο/πλήρη μήνα 
απασχόλησης, 

με ανώτατο όριο 
τους 12 μήνες 

 

3 Τέκνα Μοριοδότηση για κάθε προστατευόμενο τέκνο 10 μόρια/τέκνο 
 

Ως βαθμολογούμενη προϋπηρεσία/εμπειρία νοείται η απασχόληση με σύμβαση εργασίας ή 
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή 
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έργα στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, σε κάθε περίπτωση συναφείς με τις υπό 
ανάθεση εργασίες. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη και λοιπά κοινωνικά κριτήρια. 
 

β. Εγκρίνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης σύμφωνα με την ανωτέρω 
τροποποίηση, από τη δημοσίευση της οποίας άρχεται νέα πλήρης 10ημερη 
προθεσμία για την υποβολή προτάσεων. 
γ. Προτάσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας  τροποποίησης 
θα αξιολογηθούν εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν εντός της νόμιμης 
προθεσμίας εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2021. 
 

 

 

 
  

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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