Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 293/08-03-2016
Θέμα 1ο
Ο κ. Πρόεδρος με την έναρξη της Συνεδρίασης καλωσόρισε τον κ. Θοδωρή
Αναγνωστόπουλο και την κ. Ελένη Γραμματικοπούλου, εκπροσώπους του Μη
Κερδοσκοπικού Οργανισμού Scico ( από το Science Communication) οι οποίοι
προσήλθαν στην αίθουσα για να παρουσιάσουν το στόχο και τις υπηρεσίες του εν
λόγω Οργανισμού.
Η Scico έχει στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω
καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών μεθόδων. Διοργανώνει φεστιβάλ
Επιστήμης και Καινοτομίας προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει την επιστήμη
στην καθημερινή του ζωή με έναν πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο.
Έγινε αναφορά:


στο Athens Science Festival που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2014 και
πραγματοποιείται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ενώ την περίοδο
αυτή γίνονται οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση του εν λόγω φεστιβάλ τον
Απρίλιο του 2016,



στο Thessaloniki Science Festival το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά το
2015 και



στο Mediterranean Science Festival που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο
του 2015 στην Κύπρο,

Αφού αποχώρησαν από την αίθουσα οι εκπρόσωποι της Scico, η Δ.Ε. αποφάσισε να
εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής του Φεστιβάλ και στην Πάτρα, σε συνεργασία με
το Ε.Α.Π. Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε Επιτροπή η οποία αποτελείται από:
1. τον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. κ. Χρ. Κροντηρά,
2. το τακτικό μέλος της Δ.Ε. κ. Φρ. Κολίση και
3. το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χατζηνικολάου,
προκειμένου να συζητήσουν με εκπροσώπους της Scico και να επανέλθουν σε
επόμενη Συνεδρίαση με συγκεκριμένη πρόταση.
Το επόμενο θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος στο Σώμα αφορούσε την έλλειψη
δημοσιότητας του Ιδρύματος και σύσσωμη η Διοίκηση συμφώνησε ότι πρέπει να
αποτελεί πρωταρχικό μέλημά της.
Τέλος, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για τη μετατροπή των συμβάσεων από
Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών σε Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Θέμα 2ο
1. Ενημέρωση για τα ταξίδια του Προέδρου του Ε.Α.Π. και του Αντιπροέδρου
Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, στην Κύπρο και στην Κρήτη.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για το ταξίδι που πραγματοποίησε με τον
Αντιπρόεδρο κ. Γ. Ανδρουλάκη στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του ταξιδιού αυτού,
συναντήθηκαν με στελέχη Πανεπιστημίων της Κύπρου για επανεξέταση και
προσδιορισμό της συνεργασίας με αυτά. Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι

τις επόμενες ημέρες θα μεταβούν στην Κρήτη όπου θα έχουν συνάντηση με τοπικούς
φορείς για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.
2. Σχετικά με τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Σπουδές στον
Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) & «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ).
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για τα προβλήματα που έχουν προκύψει
αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μετά από επαφές που
είχε με τους φοιτητικούς συλλόγους των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον
Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό».
Η Δ.Ε. κατανοώντας την ανάγκη για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων
των εν λόγω Προγραμμάτων Σπουδών και τα προβλήματα που προκαλούνται στους
φοιτητές με τη μη εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την αποφοίτησή
τους και μετά από εκτενή συζήτηση για τη διάρθρωση των δύο Προγραμμάτων
Σπουδών, αποφάσισε τη δημιουργία επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από:
1. τον Πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Βασίλη Καρδάση,
2. τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων της Δ.Ε. κ. Γ.
Ανδρουλάκη και
3. το τακτικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χ. Χατζηϊωάννου.
Έργο της Επιτροπής αυτής θα είναι η υποβολή προτάσεων για τη διαδικασία και τα
μέσα επιστημονικού διαλόγου και προβληματισμού για το μέλλον των δύο
Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και η επεξεργασία πιθανών βελτιώσεων και
αναδιαρθρώσεων τους.
Τέλος η Δ.Ε. αποφάσισε όπως διεξαχθούν άμεσα συναντήσεις μεταξύ του
Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διευθυντή του Προγράμματος
Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» Καθηγητή κ. Β. Καλδή, της
Διευθύντριας του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Α. Λουκάκη, των μελών Δ.Ε.Π. των εν λόγω
Προγραμμάτων Σπουδών, του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών
Σχέσεων της Δ.Ε. κ. Γ. Ανδρουλάκη και του τακτικού μέλος της Δ.Ε. κ. Μ.Χ.
Χατζηϊωάννου προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπεύθυνη για την οργάνωση των παραπάνω συναντήσεων ορίζεται το τακτικό μέλος
της Δ.Ε. κ. Μ.Χ. Χατζηϊωάννου.
3. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Ε.Α.Π. με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με
στελέχη του Εθνικού Κέντρου Ερευνών για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με
το Ε.Α.Π. Οι συζητήσεις κατέληξαν σε συμφωνία και υπεγράφη το κείμενο του
Συμφώνου Συνεργασίας αφού έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο περιεχόμενό
του καθώς δεν πρόκειται για Πανεπιστήμιο. Ο Πρόεδρος επίσης ανακοίνωσε ότι σε
δεύτερο χρόνο θα υπογραφεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
4. Συγκρότηση μητρώου κριτών για προτάσεις ερευνητικών έργων και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η Δ.Ε. αποφάσισε τη συγκρότηση Μητρώου κριτών για ερευνητικά έργα και
εκπαιδευτικά προγράμματα. Για το λόγο αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ
του Ε.Α.Π.
5. Περί της ιδρύσεως Παραρτημάτων σύμφωνα με το Ν. 4366, άρθρο 6, παρ. 2,
περίπτωση α΄.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Σώμα ότι σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4366, με
τον οποίο μπορεί το Ε.Α.Π. να ιδρύει Παραρτήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο
εξωτερικό, θα ιδρυθούν Παραρτήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη,
Κομοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα και στο Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων Ηρακλείου
Κρήτης. Μέχρι σήμερα στις πόλεις αυτές, πλην της Θεσσαλονίκης, λειτουργούν οι
Πύλες – Πόλοι του ΕΑΠ.
6. Έγκριση χορήγησης αδειών μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε.:
1. ενέκρινε τις από 18-02-2016 και 29-02-2016 αιτήσεις της Καθηγήτριας πρώτης
βαθμίδας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ. Β. Χατζηνικήτα, για χορήγηση
άδειας:
 πέντε (5) ημερών, από 07-03-2016 έως 11-03-2016, προκειμένου να μεταβεί
στο Universite Montpellier α) για να συμμετέχει σε διεθνή συνάντηση του
προγράμματος COLISEE (Erasmus +), ως υπεύθυνη του προγράμματος από
πλευράς Ε.Α.Π. και β) για να διερευνήσει περαιτέρω ερευνητικές
συνεργασίες με το εν λόγω Πανεπιστήμιο και
 μιας (1) ημέρας, στις 18-03-2016, προκειμένου να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη
για προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Η σημασία της προσχολικής
εκπαίδευσης και φροντίδας στις μελλοντικές ακαδημαϊκές επιδόσεις των
μαθητών/τριών» στο Διεθνές Συνέδριο «Τρέχουσες Διεθνείς Εξελίξεις στην
Προσχολική Αγωγή : Πολιτικές & Έρευνα»,
2. ενέκρινε την από 22-02-2016 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή, της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ. Ν. Σηφάκη, για χορήγηση άδειας:
 μιας (1) ημέρας, στις 22-03-2016, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα για να
συμμετέχει ως ομιλητής στην ημερίδα με τίτλο «Classroom-based assessment
literacy and teacher education in a globalised world», που θα διεξαχθεί στο
American College of Greece, DEREE και
 έξι (6) ημερών, από 18-04-2016 έως 24-04-2016, προκειμένου να μεταβεί στη
Λευκωσία για να συμμετέχει στο 2ο Project Meeting του Ευρωπαϊκού
ερευνητικού προγράμματος (Erasmus +) με τίτλο TALE και
3. ενέκρινε την από 17-02-2016 αίτηση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών , κ. Δ. Ζευγώλη, για χορήγηση άδειας:
 τριών (3) ημερών, από 24-02-2016 έως 26-02-2016, προκειμένου να μεταβεί
στη Βιέννη για να συμμετέχει στο Thematic University Forum και
 τεσσάρων (4) ημερών, από 01-03-2016 έως 04-03-2016, προκειμένου να
μεταβεί στη Χάιφα για να συμμετέχει στο πρόγραμμα COST-LoNNe.

7. Εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
σχετικά με τον καθορισμό καθηκόντων και κριτηρίων αξιολόγησης υποψηφίων
μελών Σ.Ε.Π. για τις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες και δημιουργία
θέσεων Ειδικού Τεχνολογικού Εργαστηριακού Προσωπικού.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. την με αρ. πρωτ. ΤΠ-1089/02-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π.
Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων βάσει της απόφασης που ελήφθη στην υπ’ αρ.
147/17-02-2016 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας,
2. το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
Ι) «Το Διδακτικό Προσωπικό αποτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό
Προσωπικό (ΔΕΠ) και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.). Έργο
των μελών ΔΕΠ και Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η
επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών και η
ανάπτυξη εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης.
Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας
τους». (άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του)
ΙΙ) ««Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες
και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά
αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμβάσεων
για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι
θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες με
απόφαση της Συγκλήτου κάθε τρία έτη. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά
Θεματική Ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών
που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων
ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές
γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή
της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται στην
Κοσμητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα
ισχύουν για τρία (3) έτη. Στον πίνακα Α΄ θα περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη
Σ.Ε.Π. ήταν ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και στον πίνακα Β
όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν ήταν ενεργά ή αξιολογούνται για πρώτη φορά. Η ανάθεση έργου
του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό
έτος θα γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και άλλοι
πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης
επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π., καθώς και άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων
αυτών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες Α και Β μέλη Σ.Ε.Π. θα
υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Η Κοσμητεία επιλέγει και η
πράξη αξιολόγησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι
όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται
με απόφαση της Συγκλήτου. Η μισθοδοσία των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται
από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού. (άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του)
ΙΙΙ) «Μέχρι να συγκροτηθεί η Σύγκλητος όλα τα μέλη Σ.Ε.Π. διορίζονται με
απόφαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η διαδικασία, τα
κριτήρια αξιολόγησης, οι όροι της σύβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και
οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των
μελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. είναι τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό
αναπληρωματικών μελών που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε., στην οποία
συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., ως πρόεδρος, με μέλη, μέλη
Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή αν
δεν υπάρχουν με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της
αντίστοιχης Θ.Ε.. Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π., που
ορίζονται ταυτόχρονα και Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών ή Συντονιστές Θ.Ε.
στις οποίες δεν έχει εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π..» (άρθρο 10 παρ. 12 του Ν.
2552/1997 με τις τροποποιήσεις του)
IV) «H Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης συμμετέχει στη διαδικασία
αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού μιας Θ.Ε., καθώς και στη διαδικασία
αξιολόγησης των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Α.Π. προς τους
φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα αυτή συντάσσει ειδικά έντυπα αξιολόγησης
που συμπληρώνουν οι φοιτητές για κάθε Θ.Ε. Η έκθεση λαμβάνεται υπόψη κατά τη
μονιμοποίηση και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ, κατά την αναθεώρηση του υλικού, καθώς
και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών. Στη Μονάδα
επίσης ανατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου, η φροντίδα της επιμόρφωσης των
διδασκόντων στο Ε.Α.Π. σε θέματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της
εκπαίδευσης από απόσταση» (αρθ. 8 παρ. 4 του Ν. 2552/1997, όπως τροποποιήθηκε
από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002),
3. την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ 240η/23-05-2013 Συνεδρίασή της
σχετικά με την οριοθέτηση των εννοιών συγγενούς και συναφούς (γνωστικού
αντικειμένου) των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ,
μετά από εκτενή συζήτηση αποφάσισε, ομόφωνα, όπως η αξιολόγηση των
υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2016-2017, 2017-2018 και 20182019 για τους υποψηφίους των Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων που θα
υποβάλουν αίτηση, γίνει ως εξής:
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Α1. Ερευνητικό έργο τελευταίας πενταετίας (μονάδες έως 25)
Λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας στο
γνωστικό αντικείμενο της Ε.Θ.Ε. όπως εξειδικεύεται στην σχετική προκήρυξη (με
συνεκτίμηση των κάτωθι παραγόντων (α) τον δείκτη αναγνωσιμότητας - ‘impact
factor’, (β) των ετεροαναφορών των δημοσιεύσεων βάσει των επιστημονικών
μηχανών αναζήτησης του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου της ΕΘΕ και (γ) του

αριθμού των συ-συγγραφέων στις δημοσιεύσεις, (δ) των δημοσιεύσεων που δε
σχετίζονται με τους ίδιους συ-συγγραφείς αλλά είναι ανεξάρτητες) σε:
1. Διεθνή και ελληνικά περιοδικά με κριτές
2. Πλήρη Κείμενα Πρακτικών σε Διεθνή ή Πανελλήνια Συνέδρια με κριτές
(επιμέλεια ή συγγραφή)
3. Βιβλία (περιοδικές εκδόσεις, συλλογικοί τόμοι, κ.λπ.) ή επιμέλεια με κρίση ή
πρόσκληση
4. Κεφάλαια σε άλλα επιστημονικά βιβλία ή μονογραφίες
5. Άλλες δημοσιεύσεις επιστημονικού χαρακτήρα.
Α2. Διδακτικό έργο (μονάδες έως 20)
Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Η διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, η ανάπτυξη εργαστηριακών
ασκήσεων και ο χειρισμός, σχεδίαση και ανάπτυξη σχετικών εργαστηριακών
υποδομών
2. Οι παραδόσεις και φροντιστήρια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
3. Το διδακτικό έργο υποψηφίων διδακτόρων
4. Κάθε μορφής διδακτικό έργο στη Μέση Εκπαίδευση, σε ιδιωτικά
φροντιστήρια, ιδιωτικές σχολές, κέντρα ελευθέρων σπουδών, ΤΕΕ, ΙΕΚ,
κατώτερες στρατιωτικές σχολές κ.λπ.
Α3. Συνολικό επαγγελματικό - επιστημονικό έργο (μονάδες έως 15)
Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και λοιπό ερευνητικό έργο πέραν της πενταετίας
στο γνωστικό αντικείμενο της Ε.Θ.Ε. όπως εξειδικεύεται στην σχετική
προκήρυξη (με συνεκτίμηση των κάτωθι παραγόντων (α) τον δείκτη
αναγνωσιμότητας - ‘impact factor’, (β) των ετεροαναφορών των
δημοσιεύσεων βάσει των επιστημονικών μηχανών αναζήτησης του εκάστοτε
γνωστικού αντικειμένου της ΕΘΕ όπως ορίζεται στην σχετική προκήρυξη και
(γ) του αριθμού των συ-συγγραφέων στις δημοσιεύσεις, (δ) των
δημοσιεύσεων που δε σχετίζονται με τους ίδιους συ-συγγραφείς αλλά είναι
ανεξάρτητες).
2. Αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και
εργασία σε ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συνδυασμός των
παραπάνω, σύμφωνα με το αρ. 14 παρ. 2.Ι του Ν. 1268/82 (7)
3. Η συμμετοχή σε ομάδες έργου συμμετεχόντων φορέων Εθνικών και Διεθνών
ερευνητικών έργων
4. Συγγραφή συγγραμμάτων, ελληνικών και ξενόγλωσσων, μεταφράσεις
ξενόγλωσσων συγγραμμάτων που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο της
Ε.Θ.Ε., πανεπιστημιακές παραδόσεις, και σημειώσεις εργαστηρίων και
φροντιστηρίων
5. Άμεση επίβλεψη πτυχιακών/μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και
διδακτορικών.

6. Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και ομιλίες κατόπιν
πρόσκλησης από τον αντίστοιχο φορέα (που τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον του
επιστήμονα για το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον και για διάχυση της
γνώσης)
Α4. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μονάδες έως 10)
(άρθρο 4, παρ. 3β του Ν. 2552/97)
Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Σπουδές με την ΑεξΑΕ
2. Συμβολή στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ως συγγραφέας ή κριτικός
αναγνώστης (βιβλία, Webcast υπερκείμενο, ιστοσελίδα στο γνωστικό
αντικείμενο)
3. Προϋπηρεσία ως μέλος ΣΕΠ σε Ε.Θ.Ε. του ΕΑΠ
4. Προϋπηρεσία ως μέλος ΣΕΠ (Θεωρία) και πιστοποιημένα μέλη ΣΕΠ από το
ΕΑΠ.
Α5. Συνάφεια προσόντων σε σχέση με τα καθήκοντα μελών Σ.Ε.Π. Ε.Θ.Ε.
(μονάδες έως 25)
Η συνάφεια προσόντων αφορά το έργο των υποψηφίων σε σχέση με τις κατευθύνσεις
του εργαστηρίου που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την εκπαιδευτική έρευνα και
ανάπτυξη και την επιστημονική έρευνα και τη διαθεσιμότητα φυσικής παρουσίας
στους χώρους του εργαστηρίου και πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Η εμπειρία χειρισμού εργαστηριακών υποδομών) (πειραματική μεθοδολογία,
χρήση/προγραμματισμός/λειτουργία πειραματικών διατάξεων, οργάνων και
συστημάτων, μεθοδολογία μετρήσεων), στα πλαίσια των εργαστηριακών
δραστηριοτήτων του ΕΑΠ
2. Η εμπειρία και ικανότητα παροχής επικουρικού έργου για τη συντήρηση,
ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαστηριακών υποδομών στα πλαίσια των
ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΕΑΠ
3. Η ερευνητική δραστηριότητα για την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας
που διεξάγεται στα εργαστήρια του ΕΑΠ, επί του εκάστοτε γνωστικού
αντικειμένου της Ε.Θ.Ε. όπως ορίζεται στην σχετική προκήρυξη
Α6. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης (για υπηρετούντα μέλη ΣΕΠ στην
Ε.Θ.Ε. και για νέα μη υπηρετούντα μέλη Σ.Ε.Π.) (μονάδες έως 5)
Α6.1. Δίνεται ο μέσος όρος της εσωτερικής αξιολόγησης από τους φοιτητές και το
συντονιστή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΜΕΑΕ, για τα ήδη υπηρετούντα μέλη
ΣΕΠ.
Α6.2. Για τα νέα και μη υπηρετούντα μέλη ΣΕΠ ο συνολικός βαθμός αξιολόγησης θα
προκύπτει από το άθροισμα των αξόνων Α1, Α2, Α3, Α4 και Α5 πολλαπλασιαζόμενο
επί 100 και διαιρούμενο με το 95, ήτοι:
(Α1+Α2+Α3+Α4+Α5) x 100
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Συμπερασματικά, η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών ΣΕΠ ΕΘΕ, θα γίνει με τα
κριτήρια που αναλύθηκαν παραπάνω και περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α.

ΑΞΟΝΕΣ

Μονάδες (έως)

Α1.

Ερευνητικό έργο τελευταίας πενταετίας

25

Α2.

Διδακτικό έργο

20

Α3.

Συνολικό επαγγελματικό – επιστημονικό έργο

15

Α4.

Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 4,
παρ. 3β του Ν. 2552/1997)

10

Α5.

Συνάφεια προσόντων σε σχέση με τα καθήκοντα μελών
Σ.Ε.Π. Ε.Θ.Ε.

25

Α6.

Αποτελέσματα
εσωτερικής
αξιολόγησης
(για
υπηρετούντα ΣΕΠ στη Θ.Ε. και νέα, μη υπηρετούντα
μέλη ΣΕΠ)

5

Σύνολο

100

8. Σχετικά με τη διοργάνωση του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής
που θα διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. στην Πάτρα κατά το χρονικό
διάστημα 28-30/9/2016.
Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη το από 09-02-2016 αίτημα του Καθηγητή κ. Μ. Ξένου
σχετικά με στήριξη του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής (PCI2016), που
θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα κατά το διάστημα 2830 Σεπτεμβρίου 2016, ομόφωνα δήλωσε ότι αγκαλιάζει την πρωτοβουλία αυτή και
είναι θετική στην παροχή στήριξης για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.
Επιπρόσθετα η Δ.Ε., αποφάσισε όπως ζητήσει νέο αίτημα στο οποίο θα
συγκεκριμενοποιούνται οι ανάγκες σε αίθουσες, οικονομική στήριξη και σε τεχνικό
προσωπικό. Αναφορικά με την παραχώρηση των αιθουσών που αναγράφεται στο
ανωτέρω αίτημα, η Δ.Ε. είναι θετική εφόσον τις ημέρες πραγματοποίησης του
Συνεδρίου δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες του Ιδρύματος.
9. Έγκριση σχεδίου για τον χορηγούμενο μεταπτυχιακό τίτλο του Κοινού ΠΜΣ
με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Wroclaw της Πολωνίας, «Master in Business
Administration» (ΜΒΑ).
Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη:
α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ-220/1-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με την έγκριση σχεδίου για τον χορηγούμενο τίτλο του κοινού
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Master in Business Administration»
(ΜΒΑ),
β) την απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 126419/Β7/31−10−2002(ΦΕΚ
41/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

(ΜΒΑ) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
− Έγκριση λειτουργίας του προγράμματος ως Κοινό σε συνεργασία με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο του WROCLAW (Πολωνία) (ΦΕΚ 713/20-3-2014/τ.Β’),
γ) το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και του Wroclaw University of Economics,
δ) το σχέδιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που προτάθηκε από το
Τμήμα Εκπαίδευσης,
αποφάσισε όπως εγκρίνει το σχέδιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που
επισυνάπτεται (Συν. 1) με την προσθήκη της υπογραφής του Αναπληρωτή
Προϊστάμενου των Διοικητικών Υπηρεσιών ανάμεσα από τις υπογραφές του
Προέδρου της Δ.Ε. και του Κοσμήτορα.
Η ανωτέρω απόφαση, για υπογραφή των τίτλων σπουδών και από τον Αναπληρωτή
Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών, αποφασίστηκε όπως εφαρμοστεί σε
όλους του τίτλους σπουδών που χορηγεί το Ίδρυμα.
11. Αίτημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για εισαγωγή
πολυτέκνων φοιτητών σε ποσοστό 5% και μείωση των διδάκτρων.
Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθμ. ΤΕΚ:221/01-03-2016 εισήγηση του
Τμήματος Εκπαίδευσης σχετικά με αίτημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος για εισαγωγή πολυτέκνων φοιτητών σε ποσοστό 5% και
μείωση των διδάκτρων
αποφάσισε ομόφωνα να μην αποδεχθεί το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 105/15-02-2016
(αριθμ. Γεν, πρωτ. 163/19-02-2016) Αίτημα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος και να εμμείνει στην απόφασή της, που ελήφθη κατά την
102η/2003 Συνεδρίασή της. καθ’ όσον δεν μεταβλήθηκε ουδέ το περιεχόμενο του
αιτήματος, ουδέ οι συνθήκες και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων ελήφθη η ως άνω
απόφαση, ενώ σε κάθε περίπτωση, για την πρόβλεψη της δυνατότητας της κατ΄
εξαίρεσιν εισόδου στα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών από το Ε.Α.Π. κατά
ποσοστό 5%, πλέον των προσφερομένων θέσεων, αδόκιμα τούτο υποβάλλεται εν
όψει και της τελευταίας τροποποίησης του Ν. 2552/1997.
12. Διευκρινήσεις της Επιτροπής Κινητικότητας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
στην Εκπαίδευση σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης περιορισμένου,
επιπλέον αριθμού πιστωτικών μονάδων σε περιπτώσεις φοιτητών- υποτρόφων
ERASMUS+ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών (Σ.Ε.Τ.).
Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 155/26-02-2016 εισήγηση του Γραφείου ERASMUS+
σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης περιορισμένου επιπλέον αριθμού πιστωτικών
μονάδων σε περιπτώσεις φοιτητών – υποτρόφων ERASMUS+ της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών,
2. το γεγονός ότι, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για
την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120),

3. το γεγονός ότι, στις αντιστοιχίσεις ανά Θεματική Ενότητα που πραγματοποιούνται
από τους υπότροφους ERASMUS+ σε συνεργασία (και με την έγκριση) των εκάστοτε
Συντονιστών δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί πάντα ο ακριβής αριθμό των είκοσι
(20) πιστωτικών μονάδων (ECTS) – οι αντιστοιχίσεις κυμαίνονται μεταξύ των
δεκαοκτώ (18) και εικοσιτεσσέρων (24) πιστωτικών μονάδων (ECTS),
4. τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) που αποτελεί απαραίτητο έγγραφο
προς συμπλήρωση αναφορικά με τα προγράμματα κινητικότητας ERASMUS+ και
σύμφωνα με την οποία το ίδρυμα προέλευσης υποχρεούται να αναγνωρίζει τον πλήρη
αριθμό προσυμφωνηθέντων πιστωτικών μονάδων που θα προσκομίσει ο φοιτητής –
ακόμη και αν αυτές είναι περισσότερες των προβλεπόμενων από τον κανονισμό του –
ενώ όταν αυτό δεν είναι δυνατό, κρίνεται απαραίτητο να γίνεται ρητή αναφορά σε
ειδικό πεδίο της Συμφωνίας Μάθησης, η οποία και θα πρέπει να καθίσταται αποδεκτή
από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
5. την Υπουργική Απόφαση Φ.14.1/Β3/2166 (ΦΕΚ 308/18-06-1987/τ. Β΄) και
6. την πρακτική ιδρυμάτων της χώρας, όπου δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου
με περισσότερες πιστωτικές μονάδες από τις απαιτούμενες, θέτοντας ταυτόχρονα ένα
ανώτατο όριο πιστωτικών μονάδων που μπορούν να αναγνωριστούν,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την αναγνώριση δύο (2) έως τεσσάρων (4) επιπλέον
πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε υποτρόφους ERASMUS+ της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών, που δηλώνουν και περατώνουν επιτυχώς στο ίδρυμα
προορισμού μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε περισσότερες από είκοσι (20)
πιστωτικές μονάδες (ECTS) και την αναγραφή των επιπλέον αυτών πιστωτικών
μονάδων στο Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Ίδρυμα.
13. Θέματα Υποέργου 2 του ΕΣΠΑ.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την από 02/03/2016 εισήγηση του Γραφείου Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού στην
οποία αναφέρεται ότι, οι τόμοι ΠΛΣ 61/Γ, ΠΛΣ 62/Γ, ΜΣΜ 62/Β1 (ΠΕ1, Υποέργο 2)
και ο Οδηγός Μελέτης για τη Θεματική Ενότητα Art – Architecture – Urban
Planning in Greek Antiquity (ΠΕ2, Υποέργο 2), που είχαν προγραμματιστεί να
ολοκληρωθούν εκδοτικά μέχρι το τέλος του 2015 στο πλαίσιο της χρηματοδότησης
του ΕΣΠΑ, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν λόγω καθυστερήσεων που
σημειώθηκαν κατά την υλοποίηση του επιστημονικού έργου,
β) την καλλιτεχνική επιμέλεια των ανωτέρω τόμων, που εκκρεμεί και δεν είναι
δυνατό να χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ (λόγω της χρονικής καθυστέρησης που
προέκυψε καθώς και της λήξης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ), το κόστος της οποίας
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 10.000€ έως 14.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
αναλόγως του τελικού αριθμού σελίδων που θα προκύψουν κατά τη σελιδοποίηση και
γ) το γεγονός ότι, το ΕΑΠ έχει στη διάθεσή του το πρότυπο 16σέλιδο καλλιτεχνικής
επιμέλειας και θα μπορούσε εναλλακτικά να διερευνηθεί η δυνατότητα της
υλοποίησης του έργου της καλλιτεχνικής επιμέλειας των ανωτέρω τόμων με ίδια
μέσα, με την επιφύλαξη της δυσκολίας της σελιδοποίησης 2 τόμων (ΠΛΣ62/Γ &
ΜΣΜ62Β1), οι οποίοι περιέχουν μαθηματικούς τύπους,
αποφάσισε όπως διερευνηθεί η δυνατότητα σελιδοποίησης των τόμων από το
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.)
βάσει των υπαρχόντων προτύπων σελιδοποίησης (πρότυπο 16σέλιδης σελιδοποίησης

για μαθηματικά κείμενα και πρότυπο 16σέλιδης σελιδοποίησης για μη μαθηματικά
κείμενα) που έχει στη διάθεσή του το ΕΑΠ.
Στην περίπτωση ανάληψης σελιδοποίησης από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού
και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) σκόπιμο θα είναι να κατατεθεί ένα
δείγμα έκτασης περίπου 20 σελίδων στο Γραφείο Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού.
14. Επιμορφωτικό
Civilization».

Πρόγραμμα:

«Introduction

to

the

Ancient

Greek

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την από 02/03/2016 εισήγηση του Γραφείου Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού στην
οποία αναφέρεται στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Introduction to the Ancient Greek
Civilization» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα: «Διοικητική Υποστήριξη
και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. (ΦΚ31)»,
β) τον ορισμό των συντελεστών ανάπτυξης των οδηγών μελέτης καθώς και της
αμοιβής τους και
γ) την επιτροπής παραλαβής του έργου των συντελεστών ανάπτυξης, όπως αυτή
ορίστηκε στην 274/23-06-2015 συνεδρίαση της Δ.Ε.
αποφάσισε όπως:
1. εγκρίνει την καταβολή της αμοιβής στους συνεργάτες που έχουν ολοκληρώσει το
έργο τους, και συγκεκριμένα:








στην κ. Κουκουζίκα Δημήτρα, συγγραφέα του Οδηγού Μελέτης: Εισαγωγή
στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, το ποσό των χιλίων πεντακοσίων σαράντα
ευρώ €1540,00 (44σελ.συγγραφικού έργου*35€/σελ.), βάσει της από 3/8/2015
σύμβασης,
στον κ. Hunter Richard, κριτικό αναγνώστη του Οδηγού Μελέτης: Εισαγωγή
στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, το ποσό των €352,00 (44σελ.συγγραφικού
έργου*8€/σελ.), βάσει της από 3/8/2015 σύμβασης,
στον κ. Μικράκη Εμμανουήλ, συγγραφέα του Οδηγού Μελέτης: Η Τέχνη
στην Αρχαία Ελλάδα, το ποσό των επτακοσίων ευρώ €700,00 (20σελ.
συγγραφικού έργου*35€/σελ.), βάσει της από 31/7/2015 σύμβασης,
στην κ. Εμμανουήλ Μελίτα, κριτικό αναγνώστη του Οδηγού Μελέτης: Η
Τέχνη στην Αρχαία Ελλάδα, το ποσό των διακοσίων ευρώ €200,00
(25σελ.συγγραφικού έργου*8€/σελ.), βάσει της από 31/7/2015 σύμβασης,

2. προβεί στην ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου των
συντελεστών ανάπτυξης, η οποία πλέον αποτελείται από τους κάτωθι:



και

Ανδρουλάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών
Σχέσεων Δ.Ε. του Ε.Α.Π.,
Κόκκος Αλέξιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ε.Α.Π.,
Μεσημέρη Αφροδιτή, Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του
Ε.Α.Π.

3. ανατεθεί η σελιδοποίηση των οδηγών μελέτης στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) βάσει των υπαρχόντων
προτύπων σελιδοποίησης που έχει στη διάθεσή του το ΕΑΠ, με ημερομηνία
παράδοσης των σελιδοποιημένων Οδηγών την 8η Ιουλίου 2016.
15. Τροποποίηση του πακέτου φοιτητή, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 της Θ.Ε.
ΠΣΦ 50 «Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Φυσική»: Επανεξέταση της
ένταξης του συνοδευτικού βιβλίου Jackson, J. D., Classical Electrodynamics, 3rd
ed., Wiley, 1998.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 143/10-11-2015 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.Τ., σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η εισήγηση της
Συντονίστριας της Θ.Ε. ΠΣΦ50,Λέκτορος κ. Νεκταρίας Γκιζάνη, για αντικατάσταση
του συνοδευτικού βιβλίου της εν λόγω Θεματικής Ενότητας «Pollack, G.L. & Stump,
D.R., Electromagnetism, Addison Wesley, 2002», το οποίο είναι εξαντλημένο από
τον εκδότη, από το «Jackson, J.D., Classical Electrodynamics, 3rd ed., Wiley, 1998
(ISBN: 978-0-471-30932-1)»,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 285/11-12-2015 Συνεδρίαση της Δ.Ε.,
σχετικά με την έγκριση του πακέτου φοιτητή ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017, όπου
«Για το Πρόγραμμα Σπουδών «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)»
Για τη Θ.Ε. ΠΣΦ 50 - Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Φυσική,
…
Για το 2016-17, αποφάσισε, λόγω υψηλού κόστους, να μην κάνει δεκτή την
πρόταση για την προσφορά του βιβλίου Jackson, J.D., Classical
Electrodynamics και για το λόγο αυτό παρακαλείται η Συντονίστρια της εν
λόγω Θ.Ε. να επανέλθει με νέα πρόταση.»
γ) την από 02/03/2016 εισήγηση του Γραφείου Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού
(αρ.πρωτ.εισερχ.:ΤΑΟ241/2/2-3-2016) στην οποία αναφέρεται ότι, κατόπιν
συνεννόησης με την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΑΠ, ζητήθηκαν προσφορές για 35
αντίτυπα του βιβλίου «Jackson, J. D., Classical Electrodynamics, 3rd ed., Wiley, 1998
(ISBN: 978-0-471-30932-1)» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, οι οποίες
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Προμηθευτής

Τιμή ανά αντίτυπο με
ΦΠΑ

Σύνολο

Π. Ιωαννίδου και Σία ΕΕ (Best Book
Hunters)

66,25

2.318,75

Δρες Δημήτριος (Diadromes Bookstores)

137,8

4.823

Κόκκινου Στέλλα (Λέξις Βιβλιοπωλεία)

290

9.280 (*)

(*) Η προσφορά της συγκεκριμένης εταιρίας αφορά μόνο 32 αντίτυπα, καθώς κατόπιν
επικοινωνίας με την Wiley τόσο ήταν το απόθεμα του τίτλου τη συγκεκριμένη στιγμή.

αποφάσισε όπως εγκρίνει:
1. την τροποποίηση πακέτου φοιτητή ακαδ. έτους 2016-17 της Θ.Ε. ΠΣΦ 50
«Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Φυσική»: Ένταξης του συνοδευτικού
βιβλίου Jackson, J. D., Classical Electrodynamics, 3rd ed., Wiley, 1998
2. την προμήθεια 35 αντιτύπων του εν λόγω βιβλίου για το ακαδ. έτος 2016 – 2017
από τον προμηθευτή «Π. Ιωαννίδου και Σία ΕΕ (Best Book Hunters)», έναντι
συνολικού ποσού €2.318,75 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
16. Λειτουργία ΜΟΔΙΠ.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε., κ. Β. Καρδάσης, έκανε αναφορά στην απόφαση που ελήφθη
στην υπ’ αριθμ. 290/23-02-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε. για τη σύσταση της ΜΟ.ΔΙ.Π.
για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών υποστήριξης και
αξιολόγησης του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως για:
α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων
διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του
ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του
ιδρύματος,
β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος
διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των
ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των
προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας
του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και οι διαδικασίες
υλοποίησής του καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Προέδρου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύματος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται
το αργότερο κάθε έξι έτη.
Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει
πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του
ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων
τους.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος ορίζει τα θέματα σχετικά με την οργάνωση
και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητές της.
Θέμα 3ο
1. Έγκριση Ανάθεσης και Τροποποίησης Συμβάσεων Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

1. την με αρ. πρωτ. Τ.Π.:1090/02-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με έγκριση Ανάθεσης και Τροποποίησης Συμβάσεων Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,
2. την υπ. αριθμ. 280/12-10-2015 απόφαση της Δ.Ε. σχετικά με τον ορισμό Σ.Ε.Π.
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική &
Χρηματοοικονομική» στα πλαίσια του Joint Degrees με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
και
3. την υπ. αριθμ. 283/09-11-2015 απόφαση της Δ.Ε. σχετικά με ανάθεση
Συντονισμών στις Θεματικές ενότητες ΔΕΟ23 και ΔΕΟ33 και Τμημάτων στις
Θεματικές Ενότητες ΔΕΟ11, ΔΕΟ13, ΔΕΟ23, ΔΕΟ31, ΔΕΟ33, ΔΕΟ24, ΤΡΑ50,
ΜΒΑ50 και ΜΒΑ61,
αποφάσισε όπως:
1. α) εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου του κ.
Τσουκάτου Ευάγγελου, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ11 του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών», i)
ως προς το συνολικό ποσό από οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ (8.310,00 €) σε
οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ (831,00 €) και ii) ως προς το χρονικό διάστημα από 0110-2015 έως 31-7-2016 σε 01-10-2015 έως 31-10-2015, των λοιπών όρων της
σύμβασης παραμενόντων ως έχουν και
β) εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου του κ.
Μησιακούλη Σπυρίδωνα, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ13 του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών», i)
ως προς το συνολικό ποσό από οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (8.750,00 €)
σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (875,00 €) και ii) ως προς το χρονικό διάστημα
από 01-10-2015 έως 31-7-2016 σε 01-10-2015 έως 31-10-2015, των λοιπών όρων της
σύμβασης παραμενόντων ως έχουν,
γ) εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου του κ. Φλώρου
Χρήστου, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ31 του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών», i) ως προς το
συνολικό ποσό από δέκα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (10.070,00 €) σε χίλια επτά ευρώ
(1.007,00 €) και ii) ως προς το χρονικό διάστημα από 01-10-2015 έως 31-7-2016 σε
01-10-2015 έως 31-10-2015, των λοιπών όρων της σύμβασης παραμενόντων ως
έχουν και
δ) εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου του κ.
Κουτσούκη Νικήτα - Σπύρου, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΜΒΑ61 του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Master in Business Adminstration
(ΜΒΑ)», i) ως προς το συνολικό ποσό από δέκα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (10.070,00
€) σε χίλια επτά ευρώ (1.007,00 €) και ii) ως προς το χρονικό διάστημα από 01-102015 έως 31-7-2016 σε 01-10-2015 έως 31-10-2015, των λοιπών όρων της σύμβασης
παραμενόντων ως έχουν,
ε) εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου του κ.
Συριόπουλου Θεόδωρου, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΤΡΑ50 του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική», i) ως προς το συνολικό ποσό
από δέκα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (10.070,00 €) σε χίλια επτά ευρώ (1.007,00 €) και

ii) ως προς το χρονικό διάστημα από 01-10-2015 έως 31-7-2016 σε 01-10-2015 έως
31-10-2015, των λοιπών όρων της σύμβασης παραμενόντων ως έχουν και
στ) εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου του κ.
Χριστόπουλου Απόστολου, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΤΡΑ50 του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική», i) ως προς το συνολικό ποσό
από δέκα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ (10.070,00 €) σε χίλια επτά ευρώ (1.007,00 €) και
ii) ως προς το χρονικό διάστημα από 01-10-2015 έως 31-7-2016 σε 01-10-2015 έως
31-10-2015, των λοιπών όρων της σύμβασης παραμενόντων ως έχουν,
2. α) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της
Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ11 του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων
& Οργανισμών», κ. Μουζακίτη Ιωάννη (ΑΦΜ: 105365656), με συνολικό ποσό επτά
χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (7.479,00€), για το χρονικό διάστημα από
01-11-2015 έως 31-07-2016,
β) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΔΕΟ13 του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων &
Οργανισμών», κ. Παπαγεωργίου Ιουλία (ΑΦΜ: 77068045), με συνολικό ποσό επτά
χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (7.875,00€), για το χρονικό διάστημα από
01-11-2015 έως 31-07-2016,
γ) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΔΕΟ24 του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων &
Οργανισμών», κ. Ρωσσίδη Ιωάννη (ΑΦΜ: 109802446), με συνολικό ποσό εννιά
χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ (9.063,00€), για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως
31-07-2016,
δ) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΔΕΟ31 του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων &
Οργανισμών», κ. Μπαμπαλό Βασίλειο (ΑΦΜ: 107856926), με συνολικό ποσό εννιά
χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ (9.063,00€), για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως
31-07-2016,
ε) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΔΕΟ23 του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων &
Οργανισμών», κ. Ζαίρη Αντώνιο (ΑΦΜ: 32744413), με συνολικό ποσό τρεις χιλιάδες
είκοσι ένα ευρώ (3.021,00€), για το χρονικό διάστημα από 23-10-2015 έως 23-012016,
στ) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΔΕΟ33 του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων &
Οργανισμών», κ. Φωτιάδη Θωμά (ΑΦΜ: 54250100), με συνολικό ποσό δύο χιλιάδες
τριακόσια εξήντα ένα ευρώ (2.361,00€), για το χρονικό διάστημα από 23-10-2015
έως 23-01-2016,
ζ) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΜΒΑ50 του Προγράμματος Σπουδών «Master in Business Adminstration
(ΜΒΑ)», κ. Πολέμη Μιχαήλ (ΑΦΜ: 28212240), με συνολικό ποσό επτά χιλιάδες
ογδόντα τρία ευρώ (7.083,00€), για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-072016,
η) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΜΒΑ51 του Προγράμματος Σπουδών «Master in Business Adminstration
(ΜΒΑ)», κ. Αρτίκη Παναγιώτη (ΑΦΜ: 38938556), με συνολικό ποσό εννιακόσια

ογδόντα πέντε ευρώ (985,00€), για το χρονικό διάστημα από 01-10-2015 έως 31-102015,
θ) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΜΒΑ51 του Προγράμματος Σπουδών «Master in Business Adminstration
(ΜΒΑ)», κ. Παζαρζή Γεωργία (ΑΦΜ: 135455894), με συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδες
οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (8.865,00€), για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015
έως 31-07-2016,
ι) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΜΒΑ61 του Προγράμματος Σπουδών «Master in Business Adminstration
(ΜΒΑ)», κ. Γρέβια Δημήτριο (ΑΦΜ: 45068038), με συνολικό ποσό εννιά χιλιάδες
εξήντα τρία ευρώ (9.063,00€), για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-072016,
ια) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΤΡΑ50 του Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική», κ. Μανούβεο Ευάγγελο
(ΑΦΜ: 68223365), με συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ
(8.865,00€), για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-07-2016,
ιβ) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΤΡΑ50 του Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική», κ. Λοΐζο Κωνσταντίνο
(ΑΦΜ: 41780121), με συνολικό ποσό εννιά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ (9.063,00€),
για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-07-2016 και
ιγ) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το υποψήφιο μέλος ΣΕΠ της Θεματικής
Ενότητας ΤΡΑ50 του Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική», κ. Μποζάνη Βασιλική
(ΑΦΜ: 105962414), με συνολικό ποσό εννιά χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ (9.063,00€),
για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-07-2016.

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Κοσμήτορες κ. Δ.
Γιαννιάς και κ. Β. Καλδής.
Θέμα 4ο
1. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην ευρύτερη περιοχή των
Αθηνών και στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης για την εξυπηρέτηση
των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την με αρ. πρωτ. ΤΟ- 660/1/01-03-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση
ετοίμων αιθουσών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και στις πόλεις της
Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην ευρύτερη
περιοχή των Αθηνών και στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης για την
εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού

Πανεπιστημίου» (Διακήρυξη: 23/2015 του ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 04-01-2016
Πρακτικό της Επιτροπής που ακολουθεί:
Πάτρα, 04-01-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Μίσθωση
ετοίμων αιθουσών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και στις πόλεις της
Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών
λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
Στις 04 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάροδος Αριστοτέλους 18,
συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και στις πόλεις της
Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου». Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με απόφαση που
ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 283η/09-11-2015 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Ε.Α.Π., προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2015 Διακήρυξη που δημοσιεύθηκε στις
4 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στις 4 και 8 Δεκεμβρίου, ημέρα
Παρασκευή και Τρίτη στον Ελληνικό Τύπο. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. 1)
Δρ. Μπάκο Δημήτριο, Μηχανολόγο Μηχανικό ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2)
Μπούσιο Γεώργιο, Διοικητικό Υπάλληλο του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής και 3)
Κανελλοπούλου Κονδυλία, Aναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης
του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν εμπρόθεσμα προσφορές από τους:
1) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3665/30-12-2015 βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες
αίθουσες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών,
2) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3666/30-12-2015 βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες
αίθουσες στην πόλη της Θεσσαλονίκης,

3) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3667/30-12-2015 βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες αίθουσες στην
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών,
4) MASTER Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-14/04-01-2016
βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες αίθουσες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών,
5) MASTER Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-15/04-01-2016
βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες αίθουσες στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
6) ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΤΟ-17/04-01-2016 βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες αίθουσες στην ευρύτερη
περιοχή των Αθηνών.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε ανοικτή συνεδρίαση αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής των ως άνω προσφορών
Στις 11:00 π.μ. ανοίχθηκαν και ελέγχθηκαν οι σφραγισμένοι φάκελοι των ως άνω
προσφορών. Οι φάκελοι περιείχαν τα κάτωθι:
1) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
1) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες των αιθουσών και των χώρων
υποδοχής.
2) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
3) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
4) Προσφερόμενη τιμή για χρήση 1 αίθουσας κατά μονάδα χρήσης σύμφωνα με το
άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 23/2015 διακήρυξης.
5) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αριθμ. 23/2015
διακήρυξης.
6) Δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως του προσφερόμενου
ακινήτου, το οποίο επιτρέπει την υπομίσθωση.
8) Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ τροποποιήσεων.
9) Πιστοποιητικά περί μη λύσης της εταιρείας.

2) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
1) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες των αιθουσών και των χώρων
υποδοχής.
2) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
3) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
4) Προσφερόμενη τιμή για χρήση 1 αίθουσας κατά μονάδα χρήσης σύμφωνα με το
άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 23/2015 διακήρυξης.
5) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αριθμ. 23/2015
διακήρυξης.
6) Δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως του προσφερόμενου
ακινήτου, το οποίο επιτρέπει την υπομίσθωση.
8) Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ τροποποιήσεων.
9) Πιστοποιητικά περί μη λύσης της εταιρείας.

3) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
1) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες των αιθουσών και των χώρων
υποδοχής.
2) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
3) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
4) Προσφερόμενη τιμή για χρήση 1 αίθουσας κατά μονάδα χρήσης σύμφωνα με το
άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 23/2015 διακήρυξης.
5) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αριθμ. 23/2015
διακήρυξης.
6) Δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελατικής Μισθώσεως του προσφερόμενου ακινήτου,
το οποίο επιτρέπει την υπομίσθωση.

8) Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ τροποποιήσεων.
9) Πιστοποιητικά περί μη λύσης της εταιρείας.

4) MASTER Α.Ε.
1) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες των αιθουσών και των χώρων
υποδοχής.
2) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
3) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
4) Προσφερόμενη τιμή για χρήση 1 αίθουσας κατά μονάδα χρήσης σύμφωνα με το
άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 23/2015 διακήρυξης.
5) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αριθμ. 23/2015
διακήρυξης.
6) Δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7) Κτηματολογικό φύλλο.
8) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως του προσφερόμενου
ακινήτου, το οποίο επιτρέπει την υπομίσθωση.
9) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υπομισθώσεως του προσφερόμενου ακινήτου.
10) Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ τροποποιήσεων.
11) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας.

5) MASTER Α.Ε.
1) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες των αιθουσών και των χώρων
υποδοχής.
2) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
3) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
4) Προσφερόμενη τιμή για χρήση 1 αίθουσας κατά μονάδα χρήσης σύμφωνα με το
άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 23/2015 διακήρυξης.

5) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αριθμ. 23/2015
διακήρυξης.
6) Δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7) Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μισθώσεως του προσφερόμενου
ακινήτου, το οποίο επιτρέπει την υπομίσθωση.
8) Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ τροποποιήσεων.
9) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας.

6) ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE Α.Ε.
1) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες των αιθουσών και των χώρων
υποδοχής.
2) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
3) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
4) Προσφερόμενη τιμή για χρήση 1 αίθουσας κατά μονάδα χρήσης σύμφωνα με το
άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 23/2015 διακήρυξης.
5) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αριθμ. 23/2015
διακήρυξης.
6) Δήλωση του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους
οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7) Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μισθώσεως των προσφερόμενων ακινήτων.
8) Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ τροποποιήσεων.
9) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας.

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:
Α) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για έτοιμες αίθουσες στην ευρύτερη περιοχή των
Αθηνών, ως απαράδεκτης, αφού το εμβαδόν των προσφερόμενων αιθουσών είναι
μικρότερο από το ελάχιστο εμβαδόν που απαιτείται στο άρθρο 2 της 23/2015
Διακήρυξης ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία προσφέρει μόνο τέσσερεις (4) αίθουσες σε

κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Βικτωρίας γεγονός που δυσχεραίνει τη
δυνατότητα

δημιουργίας

αξιόλογου

κέντρου

Ομαδικών

Συμβουλευτικών

Συναντήσεων.
B) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας MASTER Α.Ε. για έτοιμες αίθουσες
στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών καθώς η εταιρεία προσφέρει μόνο έξι (6)
αίθουσες σε κτίριο που βρίσκεται στην Αργυρούπολη και δύο (2) αίθουσες σε κτίριο
που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο γεγονός που δυσχεραίνει τη δυνατότητα
δημιουργίας αξιόλογου κέντρου Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων.
Γ) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE
Α.Ε. για α) έτοιμες αίθουσες σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αμαλίας 38 στο
Σύνταγμα καθώς δεν έχει προσκομιστεί κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει τη
συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου για την υπεκμίσθωσή του και β) έτοιμες
αίθουσες σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Σκούφου 3 στο Σύνταγμα καθώς το
ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μεταξύ των ιδιοκτητών του ακινήτου και της
εταιρείας ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE Α.Ε. λήγει στις 31/12/2017 και συνεπώς
δεν καλύπτει το συνολικό χρονικό διάστημα χρήσης των αιθουσών σύμφωνα με την
23/2015 διακήρυξη ενώ δεν έχει προσκομιστεί κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει
τη συναίνεση των ιδιοκτητών του ακινήτου για την υπεκμίσθωσή του.
Δ) την αποδοχή ως προς τα στοιχεία του κατατεθειμένου φακέλου της προσφοράς
των κάτωθι:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για έτοιμες αίθουσες
στην πόλη της Θεσσαλονίκης
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ για έτοιμες αίθουσες στην
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών,
MASTER Α.Ε. για έτοιμες αίθουσες στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE Α.Ε. για έτοιμες αίθουσες στην ευρύτερη περιοχή
των Αθηνών, αφού τα περιεχόμενά τους είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Διακήρυξη.
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν υπεβλήθη ουδεμία ένσταση.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της για τις 11 Ιανουαρίου 2016,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου εν τω μεταξύ να πραγματοποιήσει
έλεγχο περί της καταλληλότητας των παραπάνω αιθουσών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Δρ. Μπάκος Δημήτριος

Μπούσιος Γεώργιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Κανελλοπούλου Κονδυλία

Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. ενέκρινε την από 11-01-2016 Εισηγητική Έκθεση της
Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Μίσθωση ετοίμων
αιθουσών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και
της Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου», η οποία έχει ως εξής:
Πάτρα, 11-01-2016

Εισηγητική Έκθεση
της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού:
«Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και στις πόλεις
της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών
λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές
και διοικητικές λειτουργίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», ο οποίος
εγκρίθηκε με απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 284η/09-11-2015 συνεδρίαση της
Διοικούσας

Επιτροπής

του

Ε.Α.Π.,

αποτελούμενη

από

τους

κ.κ.:

1) Δρ. Μπάκο Δημήτριο, Μηχανολόγο Μηχανικό ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2)
Μπούσιο Γεώργιο, Διοικητικό Υπάλληλο του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής και 3)
Κανελλοπούλου Κονδυλία, Aναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης
του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής., συνήλθε σήμερα την 11η Ιανουαρίου 2016
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάροδο Αριστοτέλους 18, Πάτρα, για να συντάξει την
Εισηγητική Έκθεσή της προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. επί του
αποτελέσματος του παραπάνω διενεργηθέντος Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.
Στον Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις 04-01-2016 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. κατατέθηκαν τέσσερεις αποδεκτές προσφορές από:

1) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3666/30-12-2015 βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες
αίθουσες στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
2) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3667/30-12-2015 βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες αίθουσες στην
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών,
3) MASTER Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-15/04-01-2016
βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες αίθουσες στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
4) ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΤΟ-17/04-01-2016 βεβαίωση παραλαβής για έτοιμες αίθουσες στην ευρύτερη
περιοχή των Αθηνών.
Η επιτροπή μετά από επιτόπια επίσκεψη στα παραπάνω ακίνητα διαπίστωσε
τα ακόλουθα:
1) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οι αίθουσες βρίσκονται στον δεύτερο και τρίτο όροφο πολυώροφης οικοδομής που
βρίσκεται επί της οδού Κωλέττη 24, στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού
σταθμού της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο διαθέτει θέσεις parking και είναι προσβάσιμο
σε ΑΜΕΑ (ράμπα, WC, Ασανσέρ κλ.π). Οι πέντε (5) προσφερόμενες αίθουσες (τρεις
αίθουσες διδασκαλίας και δύο αίθουσες πληροφορικής) είναι εξοπλισμένες με έδρανα
και καρέκλες και διαθέτουν σαν βασικό εξοπλισμό πίνακα τοίχου, μηχάνημα
προβολής διαφανειών, μηχάνημα προβολής δεδομένων (data projector) και φορητό
υπολογιστή. Είναι πλήρως κλιματιζόμενες και υποστηρίζονται από συσκευές
φωτοτυπικού , τηλεμοιοτυπίας και τηλεφωνικής γραμμής. Όλες οι αίθουσες έχουν
πρόσβαση σε χώρους υγιεινής και στο κυλικείο.
Το ζητούμενο μίσθωμα κατά μονάδα χρήσης ανέρχεται σε εβδομήντα τρία (73)
ευρώ για κάθε αίθουσα.
2) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
Οι αίθουσες βρίσκονται σε ακίνητο στην περιοχή Ψαλίδι Αμαρουσίου (Πέλικα και
Σπάρτης 1), το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο με αυτοκίνητο μέσω της Αττικής
Οδού και των Λεωφόρων Κηφισίας και Κύμης, με λεωφορειακές γραμμές και τη

δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αμαρουσίου από τον σταθμό ΗΣΑΠ «Μαρούσι»
καθώς και πλησίον του σταθμού του ΗΣΑΠ και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου
«Νερατζιώτισσα». Το κτίριο διαθέτει Αμφιθέατρο 326 θέσεων, Αμφιθέατρο 54
θέσεων, Αίθουσα συνεδριάσεων 180 θέσεων, 2 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 50-100
θέσεων, Αίθουσα τηλε-εκπαίδευσης, 29 αίθουσες σεμιναρίων 10-60 θέσεων, 10
αίθουσες Η/Υ 10-25 θέσεων, 7 αίθουσες τεχνικών σεμιναρίων 15-25 θέσεων. Επίσης
διαθέτει ασύρματο δίκτυο πρόσβασης στο Internet, 24ωρη παρουσία ιδιωτικής
ασφάλειας, δωρεάν στάθμευση 85 θέσεων σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο, και
δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα.Ο αριθμός των
προσφερόμενων αιθουσών είναι α) είκοσι πέντε (25) αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού
60 τ.μ. και χωρητικότητας 40 ατόμων, β) εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας Η/Υ,
χωρητικότητας 20 ατόμων, γ) μία (1) αίθουσα συνεδριάσεων χωρητικότητας 180
ατόμων και δ) ένα (1) αμφιθέατρο χωρητικότητας 324 ατόμων. Οι είκοσι πέντε (25)
αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με έδρανα και καθίσματα και διαθέτουν
στον εξοπλισμό τους διπλό επάλληλο λευκοπίνακα, μία θέση Η/Υ με σύνδεση στο
Internet (θέση διδάσκοντος), projector οροφής συνδεδεμένο με υπολογιστή και
δυνατότητα σύνδεσης με laptop, μηχάνημα προβολής διαφανειών. Επιπλέον, οι εννέα
(9) αίθουσες διδασκαλίας ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέτουν 20-25 Η/Υ η κάθε
μία με δομημένη καλωδίωση για χρήση από τους εκπαιδευόμενους. Τέλος η αίθουσα
συνεδριάσεων και το αμφιθέατρο είναι κατάλληλοι χώροι για την διενέργεια γραπτών
εξετάσεων.
Το ζητούμενο μίσθωμα κατά μονάδα χρήσης ανέρχεται σε:
α) πενήντα (50) ευρώ για κάθε αίθουσα διδασκαλίας,
β) ογδόντα πέντε (85) ευρώ για κάθε αίθουσα διδασκαλίας Η/Υ,
γ) εκατόν είκοσι (120) ευρώ για την αίθουσα συνεδριάσεων,
δ) χίλια ογδόντα (1.080) ευρώ για το αμφιθέατρο.
3) MASTER Α.Ε.
Οι αίθουσες βρίσκονται σε ακίνητο στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 10 Νέα Δυτική
Είσοδος Κωλέττη στη Θεσσαλονίκη πολύ κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και
στον σταθμό των λεωφορείων Μακεδονία. Διαθέτει parking με θέσεις για ΑΜΕΑ.
Επίσης διαθέτει δύο κλιμακοστάσια και ασανσέρ με προδιαγραφές ΑΜΕΑ. Οι οκτώ
(8) προσφερόμενες αίθουσες είναι πλήρως εξοπλισμένες με έδρανα και καρέκλες και
διαθέτουν πίνακες τοίχου ή στηριζόμενους σε τρίποδα, μηχάνημα προβολής

διαφανειών, υποδομή δικτυακού εξοπλισμού και τα απαραίτητα για τη λειτουργία
Η/Υ καθώς και πρόσβαση στο internet. Οι προσφερόμενες αίθουσες έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους υγιεινής και κυλικείο-αναψυκτήριο.
Το ζητούμενο μίσθωμα κατά μονάδα χρήσης ανέρχεται σε εβδομήντα (70) ευρώ για
κάθε αίθουσα διδασκαλίας

4) ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE Α.Ε.
Οι αίθουσες βρίσκονται σε ακίνητο επί της οδού Θεσσαλονίκης 286 στον Ταύρο
Αττικής πολύ κοντά στους σταθμούς του ΗΣΑΠ Καλλιθέας και Ταύρου. Διατίθενται
δεκαεπτά (17) αίθουσες διδασκαλίας, δύο (2) αίθουσες πολυμέσων και δύο (2)
αμφιθέατρα. Όλες είναι εξοπλισμένες με έδρανα και καρέκλες και διαθέτουν πίνακα
τοίχου και μηχάνημα προβολής διαφανειών. Οι αίθουσες έχουν πρόσβαση σε χώρους
υγιεινής και στο κυλικείο-αναψυκτήριο και υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας
τηλεφωνικών γραμμών, συσκευής fax και φωτοτυπικού όταν ζητηθεί από το Ε.Α.Π.
Επίσης, οι αίθουσες είναι εύκολα προσβάσιμες από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Κατά
τις ώρες που οι αίθουσες θα χρησιμοποιούνται από το ΕΑΠ θα λειτουργούν πλήρως
οι εγκαταστάσεις, δηλαδή θα υπάρχει κλιματισμός (θέρμανση-ψύξη), επαρκής
φωτισμός, και το κυλικείο-αναψυκτήριο με το αναγκαίο προσωπικό.
Το ζητούμενο μίσθωμα κατά μονάδα χρήσης ανέρχεται σε εξήντα (60) ευρώ για
κάθε αίθουσα.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προσφορές, οι οποίες
καλύπτουν τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, η επιτροπή καλεί τους προσφέροντες
προκειμένου να πραγματοποιηθεί προφορική μειοδοσία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Μπάκος Δημήτριος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μπούσιος Γεώργιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Κανελλοπούλου Κονδυλία

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 29
Φεβρουαρίου 2016 και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία και των τριών ως άνω μελών
της Επιτροπής, ήτοι των κ.κ.: 1) Μπάκου Δημήτριου, 2) Μπούσιου Γεώργιου και 3)
Κανελλοπούλου Κονδυλίας, άρχισε η συνεδρίαση.
Οι προσφέροντες δήλωσαν προφορικώς και εγγράφως τα νέα ζητούμενα μισθώματα
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-563/19-02-2016 έγγραφό της, πενήντα οκτώ (58) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. κατά μονάδα χρήσης για κάθε αίθουσα διδασκαλίας στην πόλη της
Θεσσαλονίκης,
2) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. πρωτ. ΤΟ-565/19-02-2016 έγγραφό της, σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα
λεπτά (48,60) χωρίς Φ.Π.Α. κατά μονάδα χρήσης για κάθε αίθουσα διδασκαλίας
στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών,
3) MASTER Α.Ε. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-566/19-02-2016
έγγραφό της, εξήντα οκτώ (68) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. κατά μονάδα χρήσης για κάθε
αίθουσα διδασκαλίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
4) ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE Α.Ε. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΤΟ-565/19-02-2016 έγγραφό της, πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (58,50)
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. κατά μονάδα χρήσης για κάθε αίθουσα διδασκαλίας στην
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι παραπάνω οικονομικές προσφορές
θεωρούνται συμφέρουσες για το ΕΑΠ, καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψη και το από
4/1/2016 Πρακτικό η Επιτροπή του Διαγωνισμού Ομόφωνα

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1) Την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., MASTER Α.Ε. για έτοιμες αίθουσες στην ευρύτερη
περιοχή των Αθηνών.

2) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE
Α.Ε. για α) έτοιμες αίθουσες σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αμαλίας 38 στο
Σύνταγμα και β) έτοιμες αίθουσες σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Σκούφου 3
στο Σύνταγμα.
3) Την καταλληλότητα των προσφερόμενων αιθουσών και την υπογραφή σύμβασης
όπως περιγράφεται παρακάτω:
i) με την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
για τη μίσθωση πέντε (5) αιθουσών διδασκαλίας,
ii) με την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ για τη
μίσθωση είκοσι πέντε (25) αιθουσών διδασκαλίας,
iii) με την εταιρεία MASTER Α.Ε. για τη μίσθωση οκτώ (8) αιθουσών
διδασκαλίας,
iv) με την εταιρεία ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE Α.Ε. για τη μίσθωση δέκα
επτά (17) αιθουσών διδασκαλίας, δύο (2) αιθουσών πολυμέσων και δύο (2)
αμφιθεάτρων.
4) Την επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 715/1979 για
τη μίσθωση ετοίμων αιθουσών στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης αφού
δεν καλύφθηκε ο απαιτούμενος αριθμός αιθουσών για την πόλη της Θεσσαλονίκης
ενώ για την πόλη της Ξάνθης ο διαγωνισμός απέβη άγονος εξαιτίας του γεγονότος ότι
δεν υπεβλήθη καμία προσφορά .
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Μπάκος Δημήτριος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μπούσιος Γεώργιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Κανελλοπούλου Κονδυλία

Τέλος, η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

α) το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για
τη «Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και στις πόλεις

της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών
λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» απέβη άγονος για την πόλη
της Ξάνθης,
β) το γεγονός ότι, από την ως άνω διαδικασία, δεν καλύφθηκε ο απαιτούμενος
αριθμός αιθουσών για την πόλη της Θεσσαλονίκης και
γ) το άρθρο 32 του Π.Δ. 715/1979,
αποφάσισε την επανάληψη του διαγωνισμού για τη μίσθωση ετοίμων αιθουσών στις
πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης.
2. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και ανανέωση
αδειών χρήσης λογισμικών για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών
αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την με αρ. πρωτ. ΤΟ- 660/2/01-03-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με
τίτλο «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών για την κάλυψη των
διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και
ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών για την κάλυψη των διοικητικών και
εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (Διακήρυξη:
25/2015 του ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 02-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης του εν λόγω Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 02-03-2016

Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη
συνεδρίαση για τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για
την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών για την κάλυψη των
διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 25/2015 Διακήρυξης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα την 2α Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πάροδος Αριστοτέλους 18, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος

2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών των συμμετεχόντων στον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης
λογισμικών για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»», βάσει της υπ’ αριθμ. 25/2015 Διακήρυξης,
που ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής
του Ε.Α.Π αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Λέισο Αντώνιο, Επίκουρο Καθηγητή του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Αποστολάκη
Λυδία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως Μέλος της
Επιτροπής και 3. Κοντογεωργακοπούλου Μαρία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε στην
υπ’ αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,
αναρτήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, στη διαδικτυακή πύλη του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και
δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό
Τύπο.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 18734. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη
η 25/01/2016 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η
29/01/2016 και ώρα 09.00 π.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 18734
και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και
με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω
προμηθευτές:
1. ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
2. ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε.
Η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη
στην υπ’ αριθμ. 289/03-02-2016 συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΕΑΠ και το υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΤΟ-640/29-02-2016 έγγραφό μας το οποίο εστάλη στους συμμετέχοντες του ως
άνω διαγωνισμού, προκειμένου να ενημερωθούν για τη ημέρα και ώρα αποσφράγισης

των οικονομικών προσφορών, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση τους. Η
επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), του προέδρου της.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την
παραπάνω

διαδικασία

οι

προσφορές

αποσφραγίσθηκαν

και

συγκεκριμένα

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους:
1. ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με α/α
συστήματος 26424,
2. ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με α/α συστήματος 26773,
3. COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε. με α/α συστήματος 26788
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (οικονομικών
προσφορών) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2015
διακήρυξη και καταχώρησε τις τιμές αυτών, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω
πίνακα:

Α\Α

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ(€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.
1

Λογισμικό πακέτο
SPSS

2

Oracle
METALINK

1

3

Mathematica

1 (έως 300
φοιτητές-χρήστες)

ΒΥΤΕ
COMPUTER
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COSMOS
BUSINESS
SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε.

1 (Απεριόριστος
Αριθμός χρηστών)
1.010,00

Α\Α

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

4

ATOMIC ASL
FIREWALL FOR
LINUX WEB
SERVERS

3

5

Minitab release 17
(or later) for
windows

1 (academic Site
Annual License Απεριόριστος
αριθμός χρηστών)

6

Λογισμικά Πακέτα
4Μ

ως αναγράφεται
στο Παράρτημα Α
της διακήρυξης

7
8

Πλατφόρμα
λογισμικού
Ephorus
IBM Websphere
Portal Extend

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ(€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

795,00

14.050,00

1 (30.000
φοιτητές)
1

13.445,00

9

Toad for Oracle
Basic

2

2.390,00

10

IDM UltraEdit

1

115,00

Μετά τον σχετικό έλεγχο η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
διατάξεις, τον παραπάνω πίνακα καθώς και συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων
διαγωνισμών αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. την προσωρινή
κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού έναντι συνολικού ποσού 31.805,00 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και 39.120,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο κατανέμεται
ανά μειοδότη ως κάτωθι:
1. ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
για τα είδη με Α/Α 4, 5, 9 και 10 έναντι συνολικού ποσού 17.350,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και 21.340,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
2. ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το είδος με Α/Α 8 έναντι συνολικού ποσού
13.445,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 16.537,35 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
3. COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε. για το είδος με Α/Α 2
έναντι συνολικού ποσού 1.010,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.242,30 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 11:00 π.μ. μη υπάρχοντος άλλου θέματος
λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

2.800,00

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

Θέμα 9ο
1. Επιλογή Διευθυντή Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
(Μ.Ε.Α.Ε.).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την από 29/02/2016 αίτηση της Καθηγήτριας κ. Β. Χατζηνικήτα για την πλήρωση
της θέσης του Διευθυντή της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
του Ε.Α.Π., η οποία συνοδευόταν από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και
σημείωμα δράσεων για τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της Μ.Ε.Α.Ε.,
β) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και
Επιμόρφωσης και
γ) το αρθρ. 8 του Ν. 2552/97,
αποφάσισε, ομόφωνα, όπως την ορίσει Διευθύντρια της Μονάδας Εσωτερικής
Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π., με τριετή θητεία, η οποία ξεκινά από 9
Μαρτίου 2016.
Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. αποφάσισε όπως αποσταλεί επιστολή προς τις Σχολές του
Ιδρύματος, προκειμένου να προβούν στον ορισμό ενός (1) μέλους ΔΕΠ, για τη
στελέχωση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης
και Επιμόρφωσης.

