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Απόσπασμα Πράξης Συνεδρίασης  
της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Αριθμ. 30 της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 
 
Στο Μαρούσι σήμερα, 07 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, η Διοικούσα 

Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 54591/Ζ1/2016 
(ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/11-04-2016) Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της 

ΣΕΛΕΤΕ» πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, 
Ιωάννη Σαριδάκη, Συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη, παρουσιάστηκαν και πήραν 

μέρος οι:  
 

1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ως Πρόεδρος. 
2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής 

του ΤΕΙ Αθήνας, ως Αντιπρόεδρος 
3. Μουστάκας Γεώργιος, Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Τεχνολόγων 

Εκπαιδευτικών, ως Μέλος. 
4. Normand Pascal Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης 

και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 

Επιστημών «Δημόκριτος», ως Μέλος. 
 

Απουσίαζαν τα Μέλη της ΔΕ κκ Κωστάκη Αναστασία, Ρίζος Βασίλειος και 
Κροντηράς Χριστόφορος. 
 

Τα πρακτικά τήρησε η Κεσιμίδου Χαρίκλεια, Γραμματέας της ΔΕ που ορίστηκε  
με την αριθμ. 27/17-6-2016 (θέμα:4.3) Πράξη της ΔΕ. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η Ημερήσια Διάταξη, ξεκίνησε η 
Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. 
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Με την ανωτέρω σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής συζητήθηκαν τα θέματα 

με αριθμό από 1.1 έως και 1.17, καθώς μετά το τέλος της συζήτησης και της 

ψηφοφορίας των ανωτέρω θεμάτων, έλαβε μέρος με τηλεδιάσκεψη το Μέλος 

της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ κ. Ρίζος Βασίλειος.  

Ως εκ τούτου για τα θέματα 2.1-3.1 η σύνθεση της ΔΕ ήταν η εξής : 

1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ως Πρόεδρος.  

2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του 

ΤΕΙ Αθήνας, ως Αντιπρόεδρος  

3 Normand Pascal Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και 

Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 

«Δημόκριτος», ως Μέλος.  

4. Μουστάκας Γεώργιος, Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Τεχνολόγων 

Εκπαιδευτικών, ως Μέλος.  

5. Ρίζος Βασίλειος Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ως Μέλος. 
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Θέμα 2.2: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση 

Πρόσθετου Έργου σε Μόνιμο Προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ για την 

υποστήριξη του ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στις εξής θέσεις:  

1. Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του 

ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.. 

2. Τεχνικός Ασφαλείας του ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ., Καθηγητής κ. Σαριδάκης Ιωάννης, εισάγει το θέμα και 
θέτει υπόψη των Μελών: 

 
1. Το Ν.3027/28-6-02 (ΦΕΚ 152/τ.Α’) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων 

οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 

σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Το ΠΔ 101/13 (ΦΕΚ 135/τ.Α’/05-6-2013) που αφορά σε 
«Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση 
Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)». 
3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-9-2013) που 

αφορά σε «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις». 

4. Την αριθμ. 54591/Ζ1/01-4-16 (ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-4-16) 

Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της ΔΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Την αριθμ. 21/20-6-2017 (θέμα:1.1.2) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γραμματειακής, 
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος με 

ανάθεση Πρόσθετου Έργου σε Μόνιμο Προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
6. Την αριθμ. 25/19-7-2017 (θέμα:3.2) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

«α) Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης και ανάθεση πρόσθετου 
έργου σε Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό, Καθηγητές Εφαρμογών 
και Μέλη ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, β) Υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων πρόσθετης απασχόλησης από τον ΕΛΚΕ του 
Ιδρύματος»  

7. Το γεγονός ότι δεν ανατέθηκε πρόσθετο έργο για τη θέση με (Κωδ. 
01) Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής υποστήριξης 

ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ, γιατί δεν υποβλήθηκε καμιά πρόταση. 
 

Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της  

Ομόφωνα αποφασίζει 

Α. Την έγκριση απασχόλησης πρόσθετα μονίμου υπαλλήλου της ΑΣΠΑΙΤΕ 
στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και στο Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το 
ακαδ. Έτος 2017-2018, με το ακόλουθο έργο και αμοιβή. 

 

Κωδ. 
Θέσης 

Θέση Αντικείμενο 
Αρ. 

Θέσεων 
Αμοιβή 

ανάθέση 

01 
Υπεύθυνος/η 

Διοικητικής 
και 

Υποστήριξη της εύρυθμης διοικητικής και 

οικονομικής λειτουργίας των διοικητικών και 
οικονομικών θεμάτων του Προγράμματος 

1 
4.500,00

€ 
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Οικονομικής 

Υποστήριξης 

ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ σε όλες τις πόλεις που λειτουργεί, 

μέσω παροχής οδηγιών στους συνεργάτες του 
Προγράμματος με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση 

όλων των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων που 
ανακύπτουν.  Συντονίζει και εποπτεύει τους 
μόνιμους υπαλλήλους της Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ και 
αναθέτει έργο σε αυτούς. 
Υπεύθυνοι: Επιστημονικοί Υπεύθυνοι ΕΠΠΑΙΚ 

και ΠΕΣΥΠ 

Ο ανωτέρω υπόκειται στον έλεγχο των υπευθύνων όπως αυτοί ορίζονται 
στον ανωτέρω πίνακα.  

Επίσης πλέον του αναφερομένου έργου που του ανατίθεται και αναφέρεται 
στον ανωτέρω πίνακα –απασχολείται υποχρεωτικά σε όλες τις επιμέρους 
διαδικασίες και στάδια τα οποία αφορούν την έκδοση αποτελεσμάτων 

φοίτησης (έναρξη και λήξη προγράμματος) και την εν γένει υποστήριξη των 
επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων σε όλα τα στάδια των προσκλήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ πλην όσων 
αφορούν την ανάθεση διδακτικού έργου και την ανάθεση του έργου των 
συντονιστών. Επίσης τη σύνταξη, πρωτοκόλληση, προώθηση για υπογραφή 

έκδοσης πιστοποιητικών που απονέμονται από το Πρόγραμμα και 
βεβαιώσεων που χορηγούνται στους σπουδαστές, υποχρεούμενοι να 

παρέχουν το έργο αυτό με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Σχολή όσες ημέρες 
και ώρες απαιτεί το προς υλοποίηση έργο με επιμερισμό των εργασιών υπό 

την εποπτεία και τον έλεγχο του/της Υπευθύνου/ης Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης. 
 Οι αναφορές εργασιών κατατίθενται για έγκριση και υπογραφή στους 

επιστημονικούς υπευθύνους ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ.  
Για την απασχόλησή του απαιτείται άδεια από το αρμόδιο όργανο 

τηρουμένου του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007). 
 Η καταβολή της αμοιβής (τμηματική) θα πραγματοποιείται με την υποβολή 
των απαραίτητων εγγράφων σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον 

ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ επιπρόσθετα με κατάθεση μηνιαίων δελτίων ωρών 
απασχόλησης.  

Οι ώρες απασχόλησης συναρτώνται και αντιστοιχούν με το συνολικό ποσό 
της αμοιβής ανά θέση και ισομερίζονται χρονικά σε όλη τη χρονική διάρκεια 
του έργου. Υπολογίζονται δε σύμφωνα με σχέδιο χρονοχρέωσης που 

καταρτίζει ο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής:  
Ωρομίσθιο=(μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές) Χ 12 (μήνες) / 1720. 

Ώρες απασχόλησης = ποσό αμοιβής/ωρομίσθιο. 
Το έργο θα παρέχεται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για 
χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι 31-7-2018.  

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ για την έκδοση σχετικής 
ανακοίνωσης.  

 
Γ. Συγκροτεί την παρακάτω τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων 

αποτελούμενη από τους: 
1.   Αντωνίου Ευαγγελία, Αντιπρόεδρος της ΔΕ ως Πρόεδρος   
2.   Παπανικολάου Κυπαρισσία, μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος, 

ως Μέλος 
3.   Μουντρίδου Μαρία, μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος, ως 

Μέλος 
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και αναπληρωματικά μέλη: 
1.  Κωστάκη Αναστασία, μέλος της ΔΕ ως Πρόεδρος  

2.  Καλούρη Ουρανία,  μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος, ως Μέλος 
3.  Μαντζάκο Νικόλαο, μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος, ως Μέλος 

 
Η επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων 
μέχρι την 22-9-2017 με τα εξής κριτήρια:  

1. Αντικείμενο της μόνιμης απασχόλησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ.  
2. Συναφής εμπειρία στο Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ.   

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψιν και κοινωνικά κριτήρια. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι της ΑΣΠΑΙΤΕ θα υποβάλουν στο 

Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας συμπληρωμένη αίτηση όπως επισυνάπτεται, έως και τις 19-9-2017 

μετά από σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της ΑΣΠΑΙΤΕ.  
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ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ  

  

  

  

Πρόταση για σύναψη σύμβασης πρόσθετης απασχόλησης. 

  

  

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου: 

 

Επώνυμο: ………………………………………………… 

Όνομα: ……………………………………………………… 

Όνομα πατρός: ………………………………………… 

Δ/νση: ……………………………………………………… 

Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου/ων: ………………………… 

e-mail: ……………………………………………………… 

  

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την πρότασή μου για σύναψη σύμβασης 

πρόσθετης απασχόλησης για την την υποστήριξη του Προγράμματος 

«Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα 

Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το 

ακαδ. έτος 2017-18 για τη θέση: 01 

Σχετικά σας δηλώνω ως κάλυψη των κριτηρίων αξιολόγησης 1 και 2 τα 

ακόλουθα:  

Κριτήριο 1:  

Κριτήριο 2: 

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η 

  

  

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή)  
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2.Τεχνικός Ασφαλείας του ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 
Ο Πρόεδρος της ΔΕ., Καθηγητής κ. Σαριδάκης Ιωάννης, εισάγει το θέμα και 

θέτει υπόψη των Μελών: 
 

1. Το Ν.3027/28-6-02 (ΦΕΚ 152/τ.Α’) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων 
οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 
σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 
2. Το ΠΔ 101/13 (ΦΕΚ 135/τ.Α’/05-6-2013) που αφορά σε 

«Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση 
Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-9-2013) που 
αφορά σε «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις». 
4. Την αριθμ. 54591/Ζ1/01-4-16 (ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-4-16) 

Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της ΔΕ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ. 
5. Το Νόμο 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ./Α’/02-6-2010) «Κύρωση του 

Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».  
6. Την αριθ. 17/21-5-2015 (Θ. 1.7) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής 

της ΑΣΠΑΙΤΕ «Λειτουργία του Προγράμματος “Ετήσιο Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης 
στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)”», με την 

οποία τη διαχείριση του Προγράμματος ανέλαβε ο Ειδικός 
Λογαριασμός της ΑΣΠΑΙΤΕ.». 

7. Την αριθμ. 36/6-10-2016 (θέμα:1.5) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

«Οργανισμός και θέσεις μόνιμου προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για 
την υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ.» 

8. Την αριθμ. 13/27-4-2017 (θέμα:2.7) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ ακαδ. 
έτους 2017-2018». 

9. Την αριθμ. 18/01-6-2017 (θέμα:2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Προϋπολογισμός και Προγραμματισμός του ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για 

το ακαδ. έτος 2017-2018». 
10.Το γεγονός ότι η Σχολή, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης 

στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στην 
Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας.  

11.Το γεγονός, ότι το Ίδρυμα διαθέτει τμήμα Εκπαιδευτικών 
Μηχανολόγων Μηχανικών. 

12.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 

Η Δ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών  

Ομόφωνα αποφασίζει 

Την έγκριση απασχόλησης πρόσθετα Επιστημονικού προσωπικού της 
ΑΣΠΑΙΤΕ, με αντικείμενο Μηχανολόγου Μηχανικού (σφραγίδα ΤΕΕ), στο 
ΕΠΠΑΙΚ και στο ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. Έτος 2017-2018, προκειμένου να 
ανατεθούν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας, τηρουμένων των 
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προβλεπόμενων ορίων αμοιβών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 
με το ακόλουθο έργο και αμοιβή. 
 

Κωδ. 

Θέσης 
Θέση Αντικείμενο 

Αρ. 

Θέσε-

ων 

Αμοιβή 

ανά 

θέση 

 

 

 

 

01 

 

Τεχνικός 

Ασφαλείας 

ΕΠΠΑΙΚ- 

ΠΕΣΥΠ στην 

Αθήνα και 

στις πόλεις 

που υλοποι-

ούνται τα 

Προγρά-

μματα 

 Συντονισμός σε θέματα σχεδιασμού, 

προγραμματισμού, κατασκευής και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

 Έλεγχος της ασφάλειας των 
εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων 
πριν από τη λειτουργία τους 

 Επίβλεψη των θέσεων εργασίας από 
πλευράς υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων. 
 Εποπτεία της λειτουργίας πυρασφάλειας 
για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς 

αποφυγή ατυχημάτων. 
 Μέριμνα ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν 

τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. 
 Συμμετοχή στην κατάρτιση και 

εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3.000,00

€ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης μέχρι και 

την 31-7-2018. 

Απαραίτητα προσόντα: Επιστημονικό Προσωπικό ΑΣΠΑΙΤΕ στο αντικείμενο 

του Μηχανολόγου Μηχανικού. 

Προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση καθηκόντων τεχνικού 
ασφαλείας στο Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη  

19-9-2017, στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή η οποία 
αποτελείται από:  

1. Αντωνίου Ευαγγελία, Αντιπρόεδρος της ΔΕ ως Πρόεδρος   

2. Βαξεβανίδης Νικόλαος Μέλος ΕΠ του Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Μηχανολόγων Μηχανικών, ως Μέλος. 

3. Κασιμάτη Αικατερίνη Μέλος ΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος ως 
Μέλος. 

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την εμπειρία σε αντίστοιχο με το υπό 

ανάθεση αντικείμενο. 

Η επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων μέχρι 
την Παρασκευή 22-9-2017.  

ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ  
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Πρόταση για σύναψη σύμβασης πρόσθετης απασχόλησης. 

  

  

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου: 

 

Επώνυμο: ………………………………………………… 

Όνομα: ……………………………………………………… 

Όνομα πατρός: ………………………………………… 

Δ/νση: ……………………………………………………… 

Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου/ων: ………………………… 

e-mail: ……………………………………………………… 

  

Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την πρότασή μου για σύναψη 
σύμβασης πρόσθετης απασχόλησης για την ανάθεση 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας για την υποστήριξη του 

Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 

Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το 
ακαδ. έτος 2017-18  

  

  

            Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η 

  

  

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή)  
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Ο Πρόεδρος της ΔΕ Η Αντιπρόεδρος της ΔΕ 

  

  

  

Ι.Σαριδάκης Ε. Αντωνίου 

  

  

 

Τα Μέλη 

 

P. Normand 

 

 

Γ. Μουστάκας 

 

 

Β. Ρίζος 

 

 

Η Γραμματέας της ΔΕ 

 

 

Χ. Κεσιμίδου 
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