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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. 32 της 19ης Οκτωβρίου 2022 
 

Στο Μαρούσι, τη 19η Οκτωβρίου 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. 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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ΘΕΜΑ 5: 

α. Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα 
«Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργ)» του Ετήσιου Προγράμματος 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της 
αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 
β. Τελικοί (οριστικοί) αξιολογικοί πίνακες για την ανάθεση διδακτικού 
έργου στο μάθημα  «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργ)» του Ετήσιου 

Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 
στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
Για το 5ο 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 αριθ. 14/10-5-2022 (Θ. 3.1) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της 

ΑΣΠΑΙΤΕ «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)» [ΦΕΚ Β/3714/2022] 

10. Την αριθ. 18/22-6-2022 (Θ. 1) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τα 

θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και για την εποπτεία ΠΑΔ για τις ανάγκες 
του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 

2022-2023 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
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Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 
11. Την αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 

12. Την από 28/6/2022 ανάρτηση της Πρόσκλησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
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/9048/27-9-2022 πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της 
αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα 

«Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο)» στις πόλεις Αθήνα, Άργος, 
Λιβαδειά, Ρόδος, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Σάπες, Κοζάνη, 
Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Βόλος, Σέρρες για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 

Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 
14825_2022/28-6-2022 [ΑΔΑ: 6ΘΞΓ46Ψ8ΧΙ-ΜΗΓ] 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 

15. Την αριθ. 29/3-10-2022 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού αξιολόγησης  

16. Την από 4/10/2022 ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του 
Ειδικού Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ 
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 υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/9981/17-10-2022 Πρακτικό ενστάσεων της αρμόδιας 
Επιτροπής για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Ι 
(Εργ)» του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. 

έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

19. Τους αριθ. πρωτ. ΕΛ/9982/17-10-2022 τελικούς (οριστικούς) πίνακες για την 
ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα  «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργ)» 

του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 
2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως υποβλήθηκαν από την Επιστημονική Υπεύθυνη 

του Προγράμματος 
 

μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. ΕΛ/9981/17-10-2022 Πρακτικό ενστάσεων της 
αρμόδιας Επιτροπής για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική 

Άσκηση Ι (Εργ)» του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 
ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του 
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για 
το ακαδ. έτος 2022-2023, ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗ                                                 
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 
 

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

 
Επιτροπή ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των Προγραμμάτων τη διαχείριση των 

οποίων έχει αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για 
το έτος 2022-23 

 
Μαρούσι, 17/10/2022 

 

Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων  
διδακτικού έργου ΕΠΠΑΙΚ  

 

Προς: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ  
 

Θέμα: Πρακτικό ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα 
«Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργ)» του Ετήσιου Προγράμματος 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. 

πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 

Σήμερα, 10/10/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11.00π.μ. συνήλθε μέσω 
τηλεδιάσκεψης η Επιτροπή ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των Προγραμμάτων τη διαχείριση των οποίων έχει 
αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων της ΑΣΠΑΙΤΕ για το έτος 2022-23, 
όπως έχει συγκροτηθεί βάσει της Πράξης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ υπ’ αριθ. 1/13-1-2022 (Θ.1) και τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθ. 25/8-09-2022 (Θ.3) απαρτιζόμενη από τους: 

-Ιωσήφ Φραγκούλη, Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρο 
-Νύκτα Αθηνά, Αναπλ.Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 
- Ιωάννη Κατσίρη, Επικ. Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:  
1. Την αριθ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις 
ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το 
ακαδ. έτος 2022-2023 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 

2. Τις υποβληθείσες εμπρόθεσμα ενστάσεις 
3. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/9871_2022/13-10-2022 πρακτικό της τριμελούς 
υποστηρικτικής επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, όπως συγκροτήθηκε με την  αριθ. 

27/15-09-2022 (Θ.6) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ «Συγκρότηση τριμελών υποστηρικτικών Επιτροπών εξέτασης 

ενστάσεων για την ανάληψη διδακτικού έργου στο Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2022-2023 

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

(ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023». 
4. Το γεγονός ότι το διδακτικό ωράριο του επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με το 

νόμο είναι:   
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-για τα θεωρητικά μαθήματα  

ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 14 ώρες/εβδ. ή 14 * 15 = 210 ώρες/εξ.  
Πανεπιστήμια 6 ώρες/εβδ. ή 6 * 15 = 90 ώρες/εξ.  

- για τα εργαστηριακά μαθήματα το διδακτικό ωράριο του καθηγητή εφαρμογών 
ή του λέκτορα, σύμφωνα με το νόμο είναι:   

ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ 16 ώρες/εβδ. ή 16 * 15 = 240 ώρες/εξ.  
Πανεπιστήμια 6 ώρες/εβδ. ή 6 * 15 = 90 ώρες/εξ.  
5. Την αριθ. 11/17-10-2022 (Θ.1) Πράξη της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΠΠΑΙΚ 

και ΠΕΣΥΠ που συγκροτήθηκε με την αριθ. 23/15-7-2021 (Θ. 5) Πράξη της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, με την οποία διατυπώνεται γνώμη 

για τα Πρακτικά Εξέτασης Ενστάσεων της τριμελούς υποστηρικτικής επιτροπής 
ενστάσεων 

 

αποδέχεται τη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ και 
ομόφωνα εισηγείται την εξέταση ενστάσεων για το μάθημα «Πρακτική 

Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργ)» ΕΠΠΑΙΚ για το Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο 

της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος ως ακολούθως: 

 

Ένσταση για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι 
(Εργαστήριο)» στην πόλη της Πάτρας 

Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/9617/5-10-2022 ένστασης η επιτροπή ενστάσεων 
διαπίστωσε από επισκόπηση της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου στην 

πλατφόρμα ότι ο υποψήφιος έχει καταθέσει στην υποβληθείσα αίτησή του στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα το από 15.04.2021 αρχείο στη γερμανική γλώσσα και 

μετάφραση του τίτλου χωρίς να έχει εκδοθεί μετάφραση από δικηγόρο και το από 
8-6-2012 αρχείο χωρίς μετάφραση του τίτλου. Σύμφωνα με τον όρο της αριθ. 
πρωτ 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

ανάθεση διδακτικού έργου τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος παραμένει στον πίνακα των απορριφθέντων. 

 

Ένσταση για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι 
(Εργαστήριο)» στην πόλη των Σαπών 

Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/9618/5-10-2022 ένστασης η επιτροπή ενστάσεων έκρινε 
ότι ο τίτλος σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του υποψηφίου 

«Τραπεζική» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενου του επιλεγόμενου 
μαθήματος, διότι δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής και της 

Παιδαγωγικής και ως εκ τούτου, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 
14825_2022/28-6-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

διδακτικού έργου παραμένει στον πίνακα των απορριφθέντων. 
 

Ένσταση για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι 
(Εργαστήριο)» στην πόλη των Σαπών 

Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/9619/5-10-2022 ένστασης η επιτροπή ενστάσεων έκρινε 

ότι ο τίτλος σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην 
εφαρμοσμένη πληροφορική με εξειδίκευση «Συστήματα Υπολογιστών» της Σχολής 

Επιστημών Πληροφορίας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής δεν είναι 
συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος, διότι δεν 

εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής και της Παιδαγωγικής και ως εκ 
τούτου, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14825_2022/28-6-2022 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου 

παραμένει στον πίνακα των απορριφθέντων. 
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Ένσταση για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι 

(Εργαστήριο)» στην πόλη της Ρόδου 
Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/9640/6-10-2022 ένστασης η επιτροπή ενστάσεων εξέτασε 

την ηλεκτρονική αίτηση της υποψήφιας. Η υποψήφια είχε υποβάλει εμπρόθεσμα 
την πρότασή της αλλά είχε απορριφθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, καθώς τα 

αρχεία που πιστοποιούν την κατοχή τίτλων σπουδών, που αποτελεί προϋπόθεση 
για την ανάθεση διδακτικού έργου σύμφωνα με την αριθ. 14825/28-6-2022 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου δεν 

μπορούσαν να αναγνωσθούν.  Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ ΕΛ/9687/10-10-2022 
ενημερωτικό σημείωμα του υπεύθυνου Υποστήριξης εξοπλισμού και ψηφιακών 

υποδομών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ «Μετά από 
έλεγχο που έγινε με την επιτροπή αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι τα αρχεία της 
υποψήφιας υπάρχουν στην πλατφόρμα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και 

μπορούν να αναγνωστούν κανονικά. Στην αίτησή της για το ΕΠΠΑΙΚ διαπιστώθηκε 
πρόβλημα στο σύστημα και τα αρχεία δεν μπορούσαν να αναγνωστούν, σε 

αντίθεση με την  αίτηση της στο ΠΕΣΥΠ που δεν υπήρξε πρόβλημα». Η επιτροπή 
ενστάσεων εξέτασε την υποβληθείσα πρόταση της υποψήφιας και ανά κατηγορία 
κριτηρίων προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

Συνάφεια Απορριπτέο 

Σπουδές (30%) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: 

Γλωσσική Εκπαίδευση για 

πρόσφυγες και μετανάστες 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: 

Εκπαιδευτική Ηγεσία και 

Πολιτική 

Δημοσιεύσεις 

τελευταίας πενταετίας 

(30%) 

- - 

Συγγραφικό έργο 

τελευταίας πενταετίας 

(20%) 

- - 

Διδακτικό Έργο 

(20%) 

12 ακαδημαϊκά εξάμηνα 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα 

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην προκήρυξη και ο οποίος είναι 

δημοσιευμένος στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14825_2021/28-6-2022 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου, η 

μοριοδότηση της σε συνάρτηση με τον μέγιστο αριθμό μορίων ανά κριτήριο που 
συγκεντρώθηκε από τους υποψηφίους στο συγκεκριμένο μάθημα εμφανίζεται ως 
εξής: 

Κριτήρια Μέγιστος 

αριθμός μορίων 

ανά κριτήριο 

Αριθμός μορίων 

υποψήφιας 

 

Μοριοδότηση της 

υποψήφιας 

αναλογικά % 

Σπουδές (30%) 60 60 30 

Δημοσιεύσεις τελευταίας 

πενταετίας (30%) 

60 0  

0 

Συγγραφικό έργο τελευταίας 

πενταετίας (20%) 

0 0 0 

Διδακτικό Έργο (20%) 39,6 39,6 20 

Ως εκ τούτου, το ποσοστό της υποψήφιας, σε συνάρτηση με το ανώτατο ποσοστό 

που συγκεντρώθηκε από όποιον/α υποψήφιο/α σημείωσε την καλύτερη 
βαθμολογία ανά κριτήριο στο συγκεκριμένο μάθημα, αναλογικά είναι 50%. 

Εντάσσεται στον αξιολογικό πίνακα και καταλαμβάνει τη δεύτερη (2η) 
θέση. 
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Ο αξιολογικός πίνακας διαμορφώνεται ως ακολούθως:  
Αρ. 

Πρωτοκόλλου 
Επώνυμο Όνομα Βαθμός 

2022/00113   60.00000000 

2022/00130   50.00000000 

2022/00176   32.22222222 

Πίνακας απορριφθέντων  
Αρ. 

Πρωτοκόλλου 
Επώνυμο Όνομα Αιτιολογία 

2022/00199   

Μη συνάφεια τίτλων 

σπουδών με το γνωστικό 

αντικείμενο του μαθήματος 
 

Ένσταση για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι 

(Εργαστήριο)» στην πόλη των Σερρών 
Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/9678/10-10-2022 ένστασης η επιτροπή ενστάσεων έκρινε 

ότι ο τίτλος σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» της Σχολής του Τμήματος Διοίκησης 
Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δεν είναι συναφής με το γνωστικό 
αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος, διότι δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο της Διδακτικής και της Παιδαγωγικής και ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
την  υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου παραμένει στον πίνακα των 

απορριφθέντων.  
 

Ενστάσεις για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι 
(Εργαστήριο)» στην πόλη της Αθήνας 

1.Σύμφωνα με την  αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου σε κάθε περίπτωση ο 

υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των 
στοιχείων που δηλώνει και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Μετά την οριστική 
υποβολή της αίτησης, καμιά αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Ως εκ τούτου η αριθ. πρωτ. 

ΕΛ/9641/6-10-2022 ένσταση δεν γίνεται δεκτή, διότι ο υποψήφιος από δικό του 
σφάλμα υπέβαλε ηλεκτρονικά πρόταση για την πόλη της Αθήνας και παραμένει 

στον αξιολογικό πίνακα για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι 
(εργαστήριο)» στην πόλη της Αθήνας.  
2. Επί της αριθ. πρωτ. ΕΛ/9696/11-10-2022 ένστασης η επιτροπή ενστάσεων 

έκρινε ότι ο τίτλος σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής δεν 
είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του επιλεγόμενου μαθήματος, διότι δεν 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής και της Παιδαγωγικής και ως εκ 

τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14825_2022/28-6-2022 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου 

παραμένει στον πίνακα των απορριφθέντων. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ιωσήφ Φραγκούλης  

Πρόεδρος 
Νύκτα Αθηνά 

Μέλος 

 
 

 

Κατσίρης Ιωάννης 

Μέλος 
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β. Εγκρίνει τους τελικούς (οριστικούς) αξιολογικούς πίνακες για την ανάθεση 

διδακτικού έργου στο μάθημα  «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργ)» του 
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 

στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 14825_2022/28-6-2022 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 
στις πόλεις: Ρόδος, Αθήνα, Πάτρα, Σέρρες, Σάπες, ως ακολούθως: 

 

ΡΟΔΟΣ 

Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Βαθμός 

2022/00113 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60.00000000 

2022/00130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΘΩΜΑΪΣ 50.00000000 

2022/00176 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 32.22222222 

Απορριφθέντες 

Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Αιτιολογία 

2022/00199   
Μη συνάφεια τίτλων σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος 

 

ΑΘΗΝΑ 
Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Βαθμός 

2022/00161 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90.00000000 

2022/00025 ΚΟΓΚΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 55.88381667 

2022/00052 Καντάς Κωνσταντίνος 51.51193852 

2022/00016 Ματζάκος Πέτρος 33.64650992 
2022/00080 ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 33.88116367 
2022/00205 Βίντου Αουρέλα 29.91629311 

2022/00004 ΜΑΡΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 11.55520995 

Απορριφθέντες 
Αρ. 
Πρωτοκόλλου 

Επώνυμο Όνομα Αιτιολογία 

2022/00037   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00116   
Μη συνάφεια τίτλου σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00054   
Δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

2022/00067   
Μη συνάφεια τίτλου σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00024   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00088   
Μη συνάφεια τίτλων σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00179   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

 

ΠΑΤΡΑ 
Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Βαθμός 

2022/00146 ΚΑΙΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 56.35135135 

2022/00178 Τσιντώνη Κωνσταντίνα-Τιτίκα 54.65250965 

2022/00171 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 50.00000000 
2022/00028 Δαβράζος Γρηγόριος 37.79922780 
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Απορριφθέντες 

Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Αιτιολογία 

2022/00138   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00125   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00108   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00218   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00137   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00006   
Μη συνάφεια τίτλων σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

2022/00021   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

 

ΣΕΡΡΕΣ 
Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Βαθμός 

2022/00065 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 76.66666667 

2022/00106 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ 50.00000000 

2022/00206 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 30.00000000 

2022/00202 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.00000000 

2022/00132 Χριστοδούλου Αθηνά 30.00000000 

2022/00068 ΜΑΖΝΕΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30.00000000 

Απορριφθέντες 

Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Αιτιολογία 

2022/00023   
Μη συνάφεια τίτλου σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος. 

2022/00235   
Δεν έχουν προστεθεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα τίτλοι 
σπουδών. 

2022/00009   
Μη συνάφεια τίτλων σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος. 

 

ΣΑΠΕΣ 

Αρ. Πρωτοκόλλου Επώνυμο Όνομα Βαθμός 

2022/00203 ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ  80.00000000 
2022/00217 Κλώθου Άννα 66.14220319 

2022/00099 Κοσμίδου Αντιγόνη 11.35853514 

2022/00136 Τσαούση Χρυσούλα 10.79149439 

Απορριφθέντες 
Αρ. 
Πρωτοκόλλου 

Επώνυμο Όνομα Αιτιολογία 

2022/00140   

Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με 
το γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος. 

2022/00066   
Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με 
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το γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος. 

2022/00062   
Μη συνάφεια τίτλου σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος. 

2022/00074   

Δεν έχει διδακτική εμπειρία ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου συναφή με 
το γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος. 

2022/00020   
Μη συνάφεια τίτλου σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος. 

2022/00060   
Δεν έχουν προστεθεί αρχεία για τους 
τίτλους σπουδών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. 

2022/00208   
Μη συνάφεια τίτλου σπουδών με το 
γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης  
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ο Αντιπρόεδρος 

  
  

Σπυρίδων Πανέτσος Γεώργιος Χατζαράκης 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Παντελής Μαλατέστας 
 
 

Παναγιώτης Παπαδιαμαντάκη 

 
 

Δημήτριος Ανέστης 
 
 

Αθανάσιος Ζήσης 

 
 

Γεώργιος Τσιάτας 

 
 

Για την τήρηση των πρακτικών 
 
 

Αλέξανδρος Ραφαηλίδης 
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