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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. 29 της 3ης Οκτωβρίου 2022 
 

Στο Μαρούσι, την 3η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, 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. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, 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. Γεώργιος Τσιάτας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της Επιτροπής, μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  
 

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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Μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, 
και δεδομένου ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε την εισαγωγή προς συζήτηση θεμάτων εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης που αφορούσαν στην εξέταση ενστάσεων στο πλαίσιο των 
αριθ. πρωτ. 15423_2022/20-7-2022 και 15424_2022/20-7-2022 Προσκλήσεων 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη γραμματειακή υποστήριξη και τον συντονισμό 
του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στην πόλη των Σερρών αντίστοιχα, την 

ανάθεση εργασιών για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος στις 
Σέρρες και την ανάθεση έργου για τον Συντονισμό του Προγράμματος στις Σάπες 
και στις Σέρρες, καθώς και στην έκδοση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα α΄ εξαμήνου ΕΠΠΑΙΚ στην πόλη 
των Ιωαννίνων και σε μάθημα α΄ εξαμήνου ΠΕΣΥΠ στην πόλη των Σερρών. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ερευνών έκαναν ομόφωνα δεκτή την πρόταση 
του Προέδρου, και δεδομένου ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών ήταν 
παρόντα, εισήχθησαν προς συζήτηση τα ανωτέρω θέματα εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 13 (ΕΗΔ): 
Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού 
πίνακα κατάταξης υποψηφίων για μια θέση συντονιστή του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15424_2022/20.7.2022) 

 
Για το 13ο θέμα (εκτός 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 
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«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 

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 
16. Την αριθ. 28/21-9-2022 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης του ανωτέρω Πρακτικού 

17. Το γεγονός ότι δόθηκε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της 
ανακοίνωσης-ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του 

Ειδικού Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την υποβολή ενστάσεων  
18. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/9491/3-10-2022 πρακτικό εξέτασης ενστάσεων της 
αρμόδιας Επιτροπής 
 

μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

εγκρίνει το αριθ. πρωτ. ΕΛ/9491/3-10-2022 πρακτικό ενστάσεων της αρμόδιας 
Επιτροπής στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 15424_2022/20-7-2022 Πρόσκληση 
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: 
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Στο Μαρούσι σήμερα, 3/10/2022, ώρα 10:00 συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων κατά 
του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ πρωτ. 
15424_2022/20.7.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 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 οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα 
με το υπ’ Αριθ. 25/Θέμα 3 Απόσπασμα Πράξης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ της 8ης Σεπτεμβρίου 2022. 
Η επιτροπή αποτελούμενη δυνάμει του ανωτέρω εγγράφου από τους :  

1. Γεώργιο Μαυρόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρο 
2. Δήμητρα Καυκά, ΕΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 
3. Ιωάννη Κατσίρη, Επίκ. Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 

αφού έλαβε υπόψη: 
α) την με αριθμ πρωτ. 15424_2022/20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 
προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης 
στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023. 
β) το με αριθ. ΕΛ/8418/19-9-22 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αριθμ πρωτ. 
15424_2022/20.7.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική 
και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023. 
γ) την με αριθ. πρωτ. ΕΛ/7330/5-8-2022 πρόταση (αίτηση) της υποψήφιας στο πλαίσιο της εις το 
σχετ. α) Πρόσκλησης 
δ) την με αριθ. πρωτ. ΕΛ/9340/29-9-2022 ένσταση την οποία υπέβαλε η υποψήφια  
ε) την με αριθ. 28/21-9-2022 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης ως εις το σχετ. β) 
στ) το χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την υποβολή ενστάσεων από την 
επομένη της ανάρτησης - ανακοίνωσης  των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του 
Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ και όσα ορίζονται σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και 
εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων στην με αρ. πρωτ. 15424_2022/20.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ως εις το σχετ. α) 
 

έκρινε ως ακολούθως: 
Η ένσταση με Αριθ. Πρωτ. ΕΛ/9340/29-9-2022 απορρίπτεται καθώς, μετά από ενδελεχή έλεγχο 
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τον αρχικό φάκελο αίτησης και δικαιολογητικών, 
διαπιστώθηκε ότι η βαθμολόγηση μετά τη διοικητική επαλήθευση είναι σύμφωνη με την 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ειδικότερα: 
α) ορθώς δεν μοριοδοτήθηκε - προσμετρήθηκε το πιστοποιητικό ΠΕΣΥΠ ΑΣΠΑΙΤΕ που διαθέτει η 
ενιστάμενη, δεδομένου ότι στη σχετική Πρόσκληση δεν προβλέπεται η μοριοδότηση του ως άνω 
πιστοποιητικού. Αντιθέτως προβλέπεται η μοριοδότηση μόνον του πιστοποιητικού ΕΠΠΑΙΚ 
ΑΣΠΑΙΤΕ,  

Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης 

υποψηφίων για μια θέση συντονιστή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις 

Σέρρες (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15424_2022/20.7.2022) 
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β) αλυσιτελώς προβάλλεται η αιτίαση ότι δεν μοριοδοτήθηκαν τα 2 ψηφιακά βιβλία με αρίθμηση 
3 και 4 καθώς και τα 2 κεφάλαια στους συλλογικούς τόμους ΣΙΡΙΣ της ενιστάμενης. Διότι όπως 
προκύπτει από τη σχετική Πρόσκληση το ανώτατο όριο βαθμολόγησης που αφορά βιβλία, 
συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων διεθνών και ελληνικών, και διδακτικό υλικό είναι 
πέντε (5) μονάδες. Η ενιστάμενη βαθμολογήθηκε στην ως άνω κατηγορία - κριτήριο με την 
ανώτατη επιτρεπτή βαθμολόγηση των πέντε (5) μονάδων και συνεπώς και αν ακόμη είχαν 
προσμετρηθεί τα παραπάνω επικαλούμενα (2 ψηφιακά βιβλία και 2 κεφάλαια σε συλλογικούς 
τόμους) η βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο κριτήριο δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τις πέντε (5) 
μονάδες (σελ. 3 της Πρόσκλησης).   
Τέλος, οι αιτιάσεις και τα ερωτήματα σχετικά με τα πιστοποιητικά, τα προσόντα κλπ. που 
αναγράφονται στους όρους της Πρόσκλησης προβάλλονται οψίμως,  δεδομένου ότι η ενιστάμενη 
συμμετείχε ανεπιφύλακτα στη διαδικασία, καταθέτοντας φάκελο υποψηφιότητας χωρίς να 
περιλάβει οποιαδήποτε επιφύλαξη στη δήλωση υποψηφιότητάς της, σχετικά με τη βαρύτητα, 
σπουδαιότητα των ζητουμένων πιστοποιητικών κλπ. (όπως αναγράφει στην ένστασή της). 
Συνεπώς η ενιστάμενη αποδέχτηκε πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης και επομένως δεν είναι 
επιτρεπτή η εκ των υστέρων αμφισβήτηση των όρων της.   
Δεδομένων των ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται την μη τροποποίηση του πίνακα αξιολόγησης του 
σχετ. ε). 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση της επιτροπής περαιώνεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 
  

Γεώργιος Μαυρόπουλος Δήμητρα Καυκά 
  
 Ιωάννης Κατσίρης 
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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 
 
 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 
 

Δημήτριος Ανέστης  
 
 

Αθανάσιος Ζήσης 

 
 

Γεώργιος Τσιάτας 

 
 

Για την τήρηση των πρακτικών 
 
 

Αλέξανδρος Ραφαηλίδης 
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