Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 296/04-04-2016
Θέμα 1ο
Επικύρωση Πρακτικών των υπ΄ αριθμ. 287/18-01-2016 και 288/20-01-2016
Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά των υπ΄ αριθμ. 287/18-01-2016 και 288/20-01-2016
Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
Θέμα 2ο
Η Δ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα μετά από πρόταση του Προέδρου τη μεταφορά του
γραφείου ERASMUS+ από το Τμήμα Εκπαίδευσης, στο Τμήμα Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων του Ε.Α.Π.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ.
2/14-01-2016 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
σχετικά με προτάσεις αλλαγής – εισαγωγής βιβλίων στα Προγράμματα Σπουδών της
εν λόγω Σχολής.
Η Δ.Ε. εκτιμά την προσπάθεια της Κοσμητείας για αναβάθμιση του περιεχομένου
των ΠΣ. Ωστόσο, στην παρούσα φάση το πακέτο φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017 έχει οριστικοποιηθεί και βάσει αυτού προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για
την προμήθεια των βιβλίων της αγοράς και την αναπαραγωγή των τόμων. Η Δ.Ε.
είναι πρόθυμη να εξετάσει τις προτάσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον
βεβαίως η Κοσμητεία ανανεώσει τη αίτημά της.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το ζήτημα προσθήκης κειμένων στις Θεματικές Ενότητες
ΔΠΜ50, 51 και ΔΠΜ60 αυτό είναι εφικτό μόνο εφόσον ο φοιτητής παραπέμπεται σε
ηλεκτρονικούς συνδέσμους ελεύθερους πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, όπως
αποτυπώνεται στο πακέτο φοιτητή 2016-2017 που ενέκρινε η Δ.Ε. στην 285/11-12-15
Συνεδρίαση της.
Τέλος, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την από 04-04-2016 επιστολή του Καθηγητή του
Ε..Α.Π. κ. Δ. Βασιλείου με την οποία ζήτησε την παραίτησή του από Επιστημονικός
Υπεύθυνος του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική». Θα παραμείνει όμως
Διευθυντής του συγκεκριμένου κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος καθώς και
Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου. Η παραίτηση του κ. Βασιλείου έγινε δεκτή
από το Σώμα.
Θέμα 3ο
1. Πρόταση για σύνθεση και λειτουργία Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών
(Ο.ΝΕ.Π.Σ.).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το Στρατηγικό Πλαίσιο για τη δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο
ΕΑΠ,
β) την ανάγκη συγκρότησης ειδικής Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών
(ΟΝΕΠΣ), η οποία θα αποτελείται από πληθώρα ειδικοτήτων (διδακτικό, διοικητικό,
τεχνολογικό προσωπικό), για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού για εξ αποστάσεως

εκπαίδευση αλλά και για την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας, με σκοπό τη
δημιουργία σύγχρονων, δημοφιλών και ανταγωνιστικών Προγραμμάτων Σπουδών,
γ) την ολοκληρωμένη πρόταση που υπεβλήθη από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τη
συγκρότηση και τη λειτουργία της ΟΝΕΠΣ,
αποφάσισε όπως:
α) εγκρίνει τη συγκρότηση Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών,
β) κάνει δεκτή την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για τη συγκρότηση και τη λειτουργία
της ΟΝΕΠΣ.
Η κ. Χατζηνικολάου σε ότι αφορά το σημείο της ως άνω πρότασης που αναφέρεται
στην πλατφόρμα- Learning Management System (LMS), διατύπωσε την άποψη ότι η
απόφαση για την επιλογή της, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
2. Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη δημιουργία κοινού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών μεταξύ Ε.Α.Π. και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο
«Ειδική Αγωγή στον Προφορικό και Γραπτό Λόγο».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΣΑΣ 191/01-04-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών με το οποίο διαβιβάζεται απόφαση που αφορά τη
δημιουργία Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ του ΕΑΠ και
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα προφορικού και Γραπτού Λόγου»,
β) τα αναφερόμενα για το εν λόγω θέμα στην απόφαση της Κοσμητείας και την
πρόταση για σύσταση Επιτροπής για τη διερεύνηση του προτεινόμενου
Προγράμματος,
αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δημιουργία Κοινού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών μεταξύ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με
Προβλήματα προφορικού και Γραπτού Λόγου» και να ζητήσει από την Κοσμητεία
της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, πρόταση για τον ορισμό των τριών μελών της
Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας (ΑΕΕ) που θα εκπροσωπούν το ΕΑΠ, καθώς
σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προβλέπεται ότι:
«Για τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης του
«Κοινού ΜΠΣ» συστήνεται εξαμελής Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας (ΑΕΕ),
αποτελούμενη από τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΕΑΠ και από τρία μέλη
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας… Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός εξειδικευμένου ακαδημαϊκού προσωπικού στα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να οριστούν ως μέλη της ΑΕΕ εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες, όχι περισσότεροι από δύο (2)».
3. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη δημιουργία κοινού Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών μεταξύ Ε.Α.Π. και Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:

α) την πρόταση για δημιουργία Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
μεταξύ του ΕΑΠ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
με τίτλο « Δημόσια Διοίκηση» και
β) το άρθρο 42 του Ν.4369/2016,
αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
ΕΑΠ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη
δημιουργία Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο « Δημόσια
Διοίκηση» και να ζητήσει από την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
πρόταση για τον ορισμό των τριών μελών της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας
(ΑΕΕ) που θα εκπροσωπούν το ΕΑΠ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Εδικού
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προβλέπεται ότι: «Για τον συντονισμό των απαραίτητων
ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης του «Κοινού ΜΠΣ» συστήνεται εξαμελής
Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας (ΑΕΕ), αποτελούμενη από τρία μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού του ΕΑΠ… Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος
αριθμός εξειδικευμένου ακαδημαϊκού προσωπικού στα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί
να οριστούν ως μέλη της ΑΕΕ εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, όχι περισσότεροι από δύο
(2)».
4. Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη δημιουργία κοινού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών μεταξύ Ε.Α.Π. και Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας με τίτλο «Δημιουργική Γραφή».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη το με αρ. πρωτ. ΣΑΣ 189/31-03-2016 έγγραφο της
Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με το οποίο διαβιβάζεται απόφαση
που αφορά τη δημιουργία Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ
του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δημιουργική Γραφή
και Ανάγνωση»,
αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη δημιουργία Κοινού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Δημιουργική Γραφή και
Ανάγνωση» και να ζητήσει από την Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών,
πρόταση για τον ορισμό των τριών μελών της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας
(ΑΕΕ) που θα εκπροσωπούν το ΕΑΠ, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Εδικού
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προβλέπεται ότι: «Για τον συντονισμό των απαραίτητων
ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης του «Κοινού ΜΠΣ» συστήνεται εξαμελής
Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας (ΑΕΕ), αποτελούμενη από τρία μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού του ΕΑΠ και από τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας … Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο
απαιτούμενος αριθμός εξειδικευμένου ακαδημαϊκού προσωπικού στα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να οριστούν ως μέλη της ΑΕΕ εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες, όχι περισσότεροι από δύο (2)».

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να ακολουθήσει η συζήτηση των
υποθεμάτων (5), (6) και (32) των Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
λόγω του ότι έχουν προσκληθεί στη Συνεδρίαση για τα εν λόγω υποθέματα τα μέλη
ΔΕΠ του ΕΑΠ, Καθηγητής κ. Δ. Βασιλείου, Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης και
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χ. Ανθόπουλος.

Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώμα και πρώτος προσήλθε στην
αίθουσα ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χ. Ανθόπουλος για τη συζήτηση του
υποθέματος (5).

5. Τροποποιήσεις στο Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας για την προσφορά κοινού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ Ε.Α.Π. και Πανεπιστημίου
Λευκωσίας με τίτλο «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων».
Η Δ.Ε. μετά από εκτενή συζήτηση με τον κ. Ανθόπουλο για τη λειτουργία του κοινού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) μεταξύ του Ε.Α.Π. και του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» και αφού
εντόπισε σημεία στα οποία υπάρχει ασυμφωνία σε σχέση με τη στρατηγική που
ακολουθεί το ΕΑΠ και αφορούν ορισμένες οργανωτικές και μεθοδολογικές επιλογές
που περιέχονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ζητήματα που είχαν
προσεγγιστεί και στις συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των δύο Πανεπιστημίων
στη Λευκωσία, στις 3 Μαρτίου 2016,
αποφάσισε όπως:
1. ζητήσει από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να προχωρήσει στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από υποψήφιους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 201617,
2. υποβληθεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με ευθύνη του
Αντιπρόεδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΑΠ κ. Γ.
Ανδρουλάκη, πρόταση τροποποίησης του με αρ. πρωτ. 127/12-02-2015 Ειδικού
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (ΕΠΣ). Οι αιτούμενες μεταβολές αφορούν, κατ’
ελάχιστο, τη σύνθεση των Επιτροπών Ακαδημαϊκής Επιτροπής (ΑΕ) και τριμελούς
επιτροπής οικονομικής διαχείρισης του Κοινού ΜΠΣ, τη διαδικασία επιλογής των
μελών του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και τη συμπερίληψη
προβλέψεων για την επίλυση διαφορών των δύο μερών,
3. διερευνηθεί άμεσα, από κοινού με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (με συζητήσεις και
σχετική απόφαση της νέας Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης ως τις 26 Απριλίου
2016, με ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17), η δυνατότητα και η σκοπιμότητα
μείωσης κατά 100 ευρώ (ανά Θεματική Ενότητα) της συμμετοχής των φοιτητών στις
δαπάνες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ),
4. συζητηθούν εκ νέου στη Διοικούσα Επιτροπή, κατά τον Ιούλιο 2016, οι εξελίξεις
στο Κοινό ΜΠΣ, μετά και από τη συνολική αναφορά για τη λειτουργία του ΜΠΣ, εκ
μέρους της Ακαδημαϊκής Επιτροπής (ΑΕ), η οποία θα πρέπει να υποβληθεί προς τη
Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.
Στο σημείο αυτό εξήλθε από την αίθουσα ο κ. Χ. Ανθόπουλος.
Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσα ο κ. Δ. Βασιλείου για τη συζήτηση του
υποθέματος (6).

6. Τροποποιήσεις στο Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας για την προσφορά κοινού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ Ε.Α.Π. και Πανεπιστημίου
Λευκωσίας με τίτλο «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική».
Η Δ.Ε. μετά από εκτενή συζήτηση με τον κ. Βασιλείου, Διευθυντή του κοινού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) μεταξύ του Ε.Α.Π. και του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» για τη
λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος και αφού εντόπισε:
α) σημεία στα οποία υπάρχει ασυμφωνία σε σχέση με τη στρατηγική που ακολουθεί
το ΕΑΠ και αφορούν ορισμένες οργανωτικές και μεθοδολογικές επιλογές που
περιέχονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας,
β) ορισμένες διατάξεις του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (ΕΠΣ) οι οποίες είναι
προδήλως δυσμενείς για την πλευρά του ΕΑΠ,
ζητήματα που είχαν προσεγγιστεί και στις συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των
δύο Πανεπιστημίων στη Λευκωσία, στις 3 Μαρτίου 2016,
αποφάσισε όπως:
1. ζητήσει από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να αναβληθεί κατά ένα εξάμηνο η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από υποψήφιους φοιτητές,
2. αναγκαίες προϋποθέσεις για νέα Πρόσκληση αποτελούν, α) η αναδιάρθρωση του
ΜΠΣ, ώστε να μην περιέχεται αυτούσια Θεματική Ενότητα του ΕΑΠ (ΤΡΑ 51),
προσφερόμενη στο Κοινό ΜΠΣ (ΤΛΧ51), με υψηλότερο, στη δεύτερη περίπτωση,
κόστος για τους φοιτητές, β) η θέσπιση του οικονομικού οφέλους των δύο πλευρών
σε ισότιμη βάση (50-50%), σε αντίθεση με το 20-80% που ισχύει τώρα,
3. υποβληθεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με ευθύνη του
Αντιπρόεδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΑΠ κ. Γ.
Ανδρουλάκη, πρόταση τροποποίησης του με αρ. πρωτ. 126/12-02-2015 Ειδικού
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Οι αιτούμενες μεταβολές θα αφορούν, κατ’ ελάχιστο, τη
σύνθεση του Συντονιστικού Οργάνου (ΣΟ) και της οικονομικής διαχείρισης του
Κοινού ΜΠΣ, την αναδιάρθρωση των Θεματικών Ενοτήτων, τη μεταβολή του
ποσοστού οικονομικού οφέλους των δύο μερών, καθώς και τη συμπερίληψη
προβλέψεων για την επίλυση διαφορών των δύο μερών,
4. συνεχιστεί κανονικά η φοίτηση στο Κοινό ΜΠΣ των φοιτητών που είχαν εγγραφεί
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16,
5. συζητηθούν εκ νέου στη Διοικούσα Επιτροπή, κατά τον Ιούλιο 2016, οι εξελίξεις
στο Κοινό ΜΠΣ, μετά και από τη συνολική αναφορά για τη λειτουργία του ΜΠΣ, εκ
μέρους του Συντονιστικού Οργάνου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί προς τη
Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.
Στο σημείο αυτό εξήλθε από την αίθουσα ο κ. κ. Δ. Βασιλείου.
Στο σημείο αυτό εισήλθε στην αίθουσα ο κ. Αθ. Μιχιώτης για τη συζήτηση του
υποθέματος (32).

32. Σχετικά με θέμα που αφορά τη λειτουργία του Κοινού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Wroclaw της
Πολωνίας, «Master in Business Administration» (ΜΒΑ).
Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Μιχιώτη να ενημερώσει το Σώμα για την εν γένει
λειτουργία του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Wroclaw της Πολωνίας, «Master in Business Administration» (ΜΒΑ).
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του κ. Μιχιώτη και των μελών της Δ.Ε.
Όπως και για τα άλλα Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Διοικούσα
Επιτροπή θεωρεί ασυμβίβαστη την ιδιότητα του Διευθυντή του Προγράμματος
Σπουδών και του Επιστημονικού Υπευθύνου του αντίστοιχου έργου της ΕΔΕΛ.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης εξήλθε από την αίθουσα ο κ. Αθ. Μιχιώτης
και η Συνεδρίαση συνεχίστηκε με τη συζήτηση του υποθέματος (7) των
Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
7. Ακύρωση του Ειδικού Πρωτοκόλλου συνεργασίας για την προσφορά κοινού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ Ε.Α.Π. και Πανεπιστημίου
Λευκωσίας με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το από 19-05-2015 (αρ. πρωτ. ΤΕΚ- 529/20.05.2015) Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Π. και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την
προσφορά κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Σχολική
Ψυχολογία»,
β) το γεγονός ότι παρατηρείται ασυμφωνία ορισμένων οργανωτικών και
μεθοδολογικών επιλογών του με τη στρατηγική που ακολουθεί η Δ.Ε., ζητήματα που
συζητήθηκαν μεταξύ των εκπροσώπων των δύο Πανεπιστημίων στη Λευκωσία, στις
3 Μαρτίου 2016,
γ) την αρνητική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών για
τη λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος, με τη διάρθρωση και μορφή που
περιγράφεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας,
δ) το γεγονός ότι το ανωτέρω Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ουδέποτε
εφαρμόστηκε καθώς το Πρόγραμμα δεν προσφέρθηκε παρά τη σχετική απόφαση που
περιέχεται στο ΦΕΚ 1149/16-06-2015 για λειτουργία του εν λόγω κοινού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,
αποφάσισε ομόφωνα:
1. να ζητήσει από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να λυθεί το Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας για το ΜΠΣ «Σχολική Ψυχολογία» κοινή συναινέσει,
2. όπως, σε ενδεχόμενο αντίρρησης από την πλευρά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,
να προχωρήσει το ΕΑΠ στη μονομερή λύση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
για το ΜΠΣ «Σχολική Ψυχολογία», μετά την πάροδο 60 ημερών από την
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης. Για την περίπτωση αυτή, η Δ.Ε. αποφάσισε
όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρό της να προβεί στην έκδοση σχετικής Πράξης, από
9 Ιουνίου 2016, με την ευθύνη της διεκπεραίωσης των επόμενων σταδίων στην Αν.
Προϊσταμένη του Τμήματος Ακαδημαϊκών Οργάνων του ΕΑΠ, κ. Όλγα Μπουσίου.

8. Έγκριση του Memorandum of Understanding on Short Learning Programmes
between the European Open and Distance Teaching Universities on Short
Learning Programmes.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
αποτελεί μέλος του EADTU (European Association of Distance Teaching
Universities) και έπειτα από πρόταση για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίων
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, αποφάσισε όπως εγκρίνει την υπογραφή του
Συμφώνου Συνεργασίας «Memorandum of Understanding (MOU) Between the
European open and distance teaching universities on Short Learning Programmes
(SLP)».
9. Μετονομασία της «Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών».

Ανθρωπιστικών

Σπουδών»

σε

«Σχολή

Η Δ.Ε. μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών
Σχέσεων, κ. Γ. Ανδρουλάκη, για μετονομασία της «Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών» σε «Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών», αποφάσισε όπως ζητήσει από
την Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών να εκθέσει τις απόψεις της
σχετικά με το θέμα.
10. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Π. και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ο κ. Πρόεδρος στο σημείο αυτό ανέφερε στο Σώμα ότι το εν λόγω θέμα συνάδει με
το υποθέμα 29 των Ακαδημαϊκών Θεμάτων με τίτλο «Σχετικά με δυνατότητα
εισαγωγής κρατουμένων στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.» και ως εκ τούτου τα
δύο αυτά υποθέματα θα συζητηθούν ταυτόχρονα.
Η Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε την υπογραφή Συμφώνου
Συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα ακολουθεί
το πρότυπο που έχει εγκριθεί στην υπ’ αριθμ. 287/18-01-2016 Συνεδρίασή της και θα
περιλαμβάνει τρεις άξονες:
1. την αποστολή διδακτικού υλικού στις φυλακές,
2. την εισαγωγή είκοσι (20) κρατουμένων φοιτητών με υποτροφία στο σύνολο των
Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
εισαγωγής στα προγράμματα αυτά και
3. το ενδεχόμενο της μη καταβολής οικονομικής συμμετοχής για ποσοστό 50% των
εισακτέων κρατουμένων στα Προγράμματα Σπουδών.
Τέλος, ανακοινώθηκε ότι στο μέλλον θα εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου
Προγράμματος Σπουδών με σωφρονιστικό, νομικό και δικαστικό περιεχόμενο στο
πλαίσιο του δημόσιου management.
11. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας και της Εστίας Επιστημών Πάτρας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της αίτημα που δέχθηκε η Σχολή Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας για τη σύναψη μνημονίου επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ αυτής και

της Εστίας Επιστημών Πάτρας (αρ. πρωτ.: 1126/26-11-2016) αποφάσισε όπως
εγκρίνει την υπογραφή του Μνημονίου Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και της Εστίας Επιστημών Πάτρας.
12. Αναγνώριση - κατοχύρωση Θεματικών Ενοτήτων σε φοιτητές του κοινού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και
Χρηματοοικονομική».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΕΚ-219/01-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με αναγνώριση - κατοχύρωση Θεματικών Ενοτήτων σε φοιτητές του κοινού
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Σπουδών
«Τραπεζική,
Λογιστική
και
Χρηματοοικονομική»,
β) το με αρ. πρωτ. ΣΚΕ-5178/29-02-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών με το οποίο διαβιβάζεται η ομόφωνη θετική απόφαση της
υπ’ αριθμ. 2/14-01-2016 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της εν λόγω Σχολής, σχετικά
με αιτήματα των φοιτητών του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» κ.κ. Μιχαλάκη Νικόλαου και
Σιακαμπένη Φρειδερίκης, για αναγνώριση της Θεματικής Ενότητας ΤΛΧ51
«Τραπεζική Διοίκηση»,
γ) το γεγονός ότι την εν λόγω Θεματική Ενότητα την έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς οι
ανωτέρω φοιτητές, αφενός ο κ. Μιχαλάκης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Τραπεζική» του ΕΑΠ, αφετέρου η κ. Σιακαμπένη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
στο
Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα
Σπουδών
«Τραπεζική
και
Χρηματοοικονομική»,
αποφάσισε όπως κάνει δεκτά τα αιτήματα των φοιτητών του Κοινού Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» κ.κ.
Μιχαλάκη Νικόλαου και Σιακαμπένη Φρειδερίκης, για αναγνώριση της Θεματικής
Ενότητας ΤΛΧ51 «Τραπεζική Διοίκηση»,
13. Αναθεώρηση των τίτλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
«Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» σε «Διδακτική της
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», και «Διδακτική της Γερμανικής ως
Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» σε «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας».
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν στις υπ’ αριθμ. 261/22-92014 και 263/31-10-2014 Συνεδριάσεις, βάσει των οποίων η Δ.Ε. προέβη σε
προτάσεις για την αντικατάσταση Υπουργικών Αποφάσεων προσφερομένων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008.
Στη συνέχεια, η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Ν.2552/1997 (ΦΕΚ 266/τ. Α΄) και ιδίως το άρθρο 5, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009(ΦΕΚ
156/τ. Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν.3848/2010(ΦΕΚ 71/τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α’) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47,
παρ. γ΄ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012
(ΦΕΚ 159/τ. Α΄) και του άρθρου 34 παρ.2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15,
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α’).
6. Τις Υπουργικές Αποφάσεις των ήδη προσφερομένων
προγραμμάτων σπουδών όλων των Σχολών του Ιδρύματος.

μεταπτυχιακών

7. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί από την ΑΔΙΠ η εξωτερική αξιολόγηση όλων
των Σχολών και Προγραμμάτων Σπουδών.
8. Την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ.119/29-02-2016 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π.,
αποφάσισε όπως προβεί στις κάτωθι προτάσεις για την αντικατάσταση Υπουργικών
Αποφάσεων των ακολούθων προσφερομένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιδρύματος, όπως αποτυπώνονται
παρακάτω:
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Την αντικατάσταση της αριθμ.206464/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ3523/29-12-2014/τ.Β΄)
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Γαλλικής ως
Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα
λειτουργήσει αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν.2552/1997 (ΦΕΚ 266/τ. Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους
πτυχιούχους Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο
«Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Διδακτική της
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου κατά
τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση
τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.
Το πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της
γαλλικής γλώσσας με γνωστικά αντικείμενα:
1. Θεωρητικές αρχές της διδακτικής
2. Μέθοδοι της διδασκαλίας
3. Σχεδιασμός μαθημάτων με βάση το διδακτικό βιβλίο και άλλο υλικό
4. Αρχές και είδη αναλυτικών προγραμμάτων
5.Παράμετροι της διδακτικής πράξης με βάση την αρχή της διαφοροποιημένης
παιδαγωγικής προσέγγισης
Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας με
γνωστικά αντικείμενα:
1. Ακουστική κατανόηση

2. Παραγωγή προφορικού λόγου
Γλωσσικές δεξιότητες στη γραπτή επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας
γνωστικά αντικείμενα:

με

1. Αναγνωστική κατανόηση
2. Παραγωγή γραπτού λόγου
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με γνωστικά
αντικείμενα:
1. Σχέσεις μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού
2. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της απόκτησης / διδασκαλίας της γλώσσας και
της απόκτησης / διδασκαλίας του πολιτισμού
3. Σχεδιασμός / παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία του πολιτισμού / διαπολιτισμού
4. Συμβολή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αξιοποίηση των διαφόρων δικτύων,
αξιολόγηση υπαρχόντων υλικών
Η τεχνολογία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με γνωστικά αντικείμενα:
1. Δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογικών μέσων (βίντεο, υπολογιστές, κλπ.) στην
ξενόγλωσση τάξη
2. Εισαγωγή στη χρήση και το χειρισμό των τεχνολογικών μέσων
3. Αξιοποίηση και αξιολόγηση ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού (CD-Rom,
λογισμικό, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, βιντεοκασέτες, κλπ.)
4. Συλλογή χρήσιμης ειδικής βιβλιογραφίας
Η φωνητική και η διδακτική της στη γαλλική γλώσσα με γνωστικά αντικείμενα:
1. Το φωνητικό-φωνολογικό σύστημα της Γαλλικής Γλώσσας
2. Η σημασία της μητρικής γλώσσας στην εκμάθηση της προφοράς της ξένης
γλώσσας
3. Αρχές της διδακτικής της προφοράς
4. Μέθοδοι και στρατηγικές της διδασκαλίας της προφοράς
Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με
γνωστικά αντικείμενα:
1. Καθορισμός των γενικών και των ειδικών στόχων και σχέση με τη γνωστική και
συναισθηματική δυναμική των παιδιών αυτής της ηλικίας
2. Αξιοποίηση των ψυχολογικών και επικοινωνιακών αναγκών των παιδιών στη
μαθησιακή πορεία
3. Αξιοποίηση της αφομοιωτικής ικανότητας της συγκεκριμένης ηλικίας

4. Συμβολή της ξένης γλώσσας και της διαπολιτισμικής διάστασης στη διάπλαση της
προσωπικότητας του παιδιού
5. Μεθοδολογία, στρατηγικές/δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία ψυχολογικών
κινήτρων
6. Σχεδιασμός μαθήματος
7. Σχεδιασμός προγραμμάτων
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Με αποφάσεις οργάνων μπορεί να επέλθει τροποποίηση των θεματικών ενοτήτων.
Άρθρο 6
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους εισαχθέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017 ισχύουν οι
διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται
στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών καθώς και από
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Την αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ.αριθμ. Β1/736/23-11-1998, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.αριθμ. αριθμ.206463/Ζ1/18-12-2014
(ΦΕΚ3523/29-12-2014/τ.Β΄) υπουργική απόφαση στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική της
Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα
λειτουργήσει αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/τ. Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό
αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην
Ελλάδα και διεθνώς.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Διδακτική της
Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου κατά
τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι (6) Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση
τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.
Το πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
Γλωσσικές δεξιότητες στην προφορική επικοινωνία της γερμανικής γλώσσας με
γνωστικά αντικείμενα:
1.Ακουστική κατανόηση
2.Παραγωγή προφορικού λόγου
Γλωσσικές δεξιότητες στη γραπτή επικοινωνία της γερμανικής γλώσσας με
γνωστικά αντικείμενα:
1. Αναγνωστική κατανόηση
2. Παραγωγή γραπτού λόγου

Σχεδιασμός μαθημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της
Γερμανικής Γλώσσας με γνωστικά αντικείμενα:
1. Θεωρητικές αρχές της διδασκαλίας
2. Μέθοδοι διδασκαλίας
3. Σχεδιασμός μαθημάτων με βάση το διδακτικό βιβλίο και άλλο υλικό
4. Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων
Αξιολόγηση των διδασκομένων στη γνώση και χρήση της Γερμανικής Γλώσσας
με γνωστικά αντικείμενα:
1. Παιδαγωγικές αρχές της αξιολόγησης
2. Τεχνικές της αξιολόγησης
3. Αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων
4. Αξιολόγηση των γραμματικών, λεξιλογικών κ.λ.π. γνώσεων
Γραμματική της Γερμανικής Γλώσσας και η διδακτική της με γνωστικά
αντικείμενα:
1. Θεωρίες της γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
2. Γλωσσολογική και παιδαγωγική γραμματική
3. Δομές και επικοινωνιακές λειτουργίες της γραμματικής της Γερμανικής Γλώσσας
4. Γραμματικοί κανόνες και γραμματικές ασκήσεις
Φωνητική της Γερμανικής Γλώσσας και η διδασκαλία της προφοράς με
γνωστικά αντικείμενα:
1. Φωνητικό - φωνολογικό σύστημα της Γερμανικής Γλώσσας
2. Επιρροή της Ελληνικής Γλώσσας στην εκμάθηση της προφοράς της Γερμανικής
Γλώσσας
3. Αρχές της διδακτικής της προφοράς
4. Μέθοδοι και στρατηγικές της διδασκαλίας της προφοράς
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Με αποφάσεις οργάνων μπορεί να επέλθει τροποποίηση των θεματικών ενοτήτων.
Άρθρο 6
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους εισαχθέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017 ισχύουν οι
διατάξεις των προηγούμενων Υπουργικών Αποφάσεων. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται
στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών καθώς και από
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
14. Αναδιάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κατάλυση
και Προστασία του Περιβάλλοντος».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την πρόταση αναδιάρθρωσης του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc» που
εισηγήθηκε η Επιτροπή του εν λόγω Προγράμματος Σπουδών στις 18/02/2016 και
ενέκρινε η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στη υπ’
αριθμ. 148/25.02.2016 και 29.02.2016 Συνεδρίασή της,
αποφάσισε την έγκριση της πρότασης όπως αυτή επισυνάπτεται (Συν.1) και
την προώθησή της για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή όπως ζητήσει από την Επιτροπή
Προγράμματος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κατάλυση
και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc», στην επόμενη τακτική Συνεδρίασή της ή
σε έκτακτη Συνεδρίαση, να συζητήσει το νέο διδακτικό υλικό που ενδεχομένως
χρειάζεται ώστε να υλοποιηθεί η προταθείσα αναδιάρθρωση, να εγκρίνει και να
υποβάλει στην Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και, στη
συνέχεια, η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (εφόσον το
εγκρίνει) να υποβάλει στη Διοικούσα Επιτροπή, υπόμνημα στο οποίο:
α) να αναφέρεται αν χρειάζεται να αναπτυχθεί νέο διδακτικό υλικό και σε
ποιες Θεματικές Ενότητες,
β) να τεκμηριώνεται το περιεχόμενο (σε σχέση με τα μαθησιακά
αποτελέσματα) του νέου διδακτικού υλικού που πρέπει να δημιουργηθεί, καθώς και
το είδος του.
Σημειώνεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε, σε επίπεδο της ευρύτερης
αναπτυξιακής στρατηγικής της, ότι:
i) το νέο υλικό των υπαρχόντων ή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών θα
σχεδιάζεται, θα υλοποιείται και θα προσφέρεται, κατά προτίμηση, ψηφιακά.
ii) τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. στο κάθε Πρόγραμμα Σπουδών θα
αναπτύξουν διδακτικό υλικό στη Θεματική Ενότητά τους, εφόσον δεν το έχουν ήδη
κάνει, και θα αναλάβουν επιτελικό ρόλο στην ανάπτυξη του διδακτικού υλικού και
των άλλων Θεματικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράμματος Σπουδών.
iii) θα υπάρξουν μέλη ΣΕΠ με κύρια απασχόληση στο Ε.Α.Π. (όχι μέλη ΔΕΠ
άλλων Πανεπιστημίων ή κατέχοντα μόνιμη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα),
έργο των οποίων θα είναι, μεταξύ άλλων, και η ανάπτυξη νέου υλικού για εξ

αποστάσεως διδασκαλία στη Θεματική Ενότητα στην οποία υπηρετούν ή και σε
άλλες Θεματικές Ενότητες του ίδιου Προγράμματος Σπουδών.
Παρακαλούμε το υπόμνημα της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κατάλυση και Προστασία του
Περιβάλλοντος MSc» να έχει περιέλθει σε γνώση της Διοικούσας Επιτροπής μέχρι
την 1η Ιουνίου 2016, ώστε να ληφθεί υπόψη για τον σχεδιασμό του επόμενου
ακαδημαϊκού έτους, σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης και προσωπικού.
Η προώθηση της αναδιάρθρωσης για ΦΕΚ θα γίνει άμεσα (θα υπάρξει
κοινοποίηση στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και στην Επιτροπή
Προγράμματος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κατάλυση
και Προστασία του Περιβάλλοντος MSc») και η ενεργοποίηση της αναδιάρθρωσης
θα γίνει με νέα απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται νέο διδακτικό υλικό, η αναδιάρθρωση
μπορεί να ισχύσει για τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Στην περίπτωση που απαιτείται νέο διδακτικό υλικό, ως στόχος λειτουργίας του
αναδιαρθρωμένου Προγράμματος Σπουδών τίθεται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
15.
Αναδιάρθρωση
του
Μεταπτυχιακού
«Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά».

Προγράμματος

Σπουδών

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, την πρόταση αναθεώρησης του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα
Μαθηματικά» που εισηγήθηκε η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του εν λόγω
Προγράμματος και ενέκρινε η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας στην υπ΄ αριθμ. 148/25.02.2016 και 29.02.2016 Συνεδρίασή της,
αποφάσισε την έγκριση της πρότασης όπως αυτή επισυνάπτεται (Συν. 2) και την
προώθησή της για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή όπως ζητήσει από την Επιτροπή
Προγράμματος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μεταπτυχιακές
Σπουδές στα Μαθηματικά», στην επόμενη τακτική συνεδρίασή της ή σε έκτακτη
συνεδρίαση, να συζητήσει το νέο διδακτικό υλικό που ενδεχομένως χρειάζεται ώστε
να υλοποιηθεί η προταθείσα αναδιάρθρωση, και να υποβάλουν στην Κοσμητεία της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και, στη συνέχεια, η Κοσμητεία της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (εφόσον το εγκρίνει) να υποβάλει στη
Διοικούσα Επιτροπή, υπόμνημα στο οποίο:
α) να αναφέρεται αν χρειάζεται να αναπτυχθεί νέο διδακτικό υλικό και σε
ποιές Θεματικές Ενότητες,
β) να τεκμηριώνεται το περιεχόμενο (σε σχέση με τα μαθησιακά
αποτελέσματα) του νέου διδακτικού υλικού που πρέπει να δημιουργηθεί, καθώς και
το είδος του.
Σημειώνεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε, σε επίπεδο της ευρύτερης
αναπτυξιακής στρατηγικής της, ότι:
i) το νέο υλικό των υπαρχόντων ή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών θα
σχεδιάζεται, θα υλοποιείται και θα προσφέρεται, κατά προτίμηση, ψηφιακά.
ii) τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. στο κάθε Πρόγραμμα Σπουδών θα
αναπτύξουν διδακτικό υλικό στη Θεματική Ενότητά τους, εφόσον δεν το έχουν ήδη

κάνει, και θα αναλάβουν επιτελικό ρόλο στην ανάπτυξη του διδακτικού υλικού και
των άλλων Θεματικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράμματος Σπουδών.
iii) θα υπάρξουν μέλη ΣΕΠ με κύρια απασχόληση στο Ε.Α.Π. (όχι μέλη ΔΕΠ
άλλων Πανεπιστημίων ή κατέχοντα μόνιμη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα),
έργο των οποίων θα είναι, μεταξύ άλλων, και η ανάπτυξη νέου υλικού για εξ
αποστάσεως διδασκαλία στη Θεματική Ενότητα στην οποία υπηρετούν ή και σε
άλλες Θεματικές Ενότητες του ίδιου Προγράμματος Σπουδών.
Παρακαλούμε το υπόμνημα της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» να έχει
περιέλθει σε γνώση της Διοικούσας Επιτροπής μέχρι την 1η Ιουνίου 2016, ώστε να
ληφθεί υπόψη για τον σχεδιασμό του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, σε επίπεδο
οικονομικής διαχείρισης και προσωπικού.
Η προώθηση της αναδιάρθρωσης για ΦΕΚ θα γίνει άμεσα (θα υπάρξει
κοινοποίηση στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και στην Επιτροπή
Προγράμματος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μεταπτυχιακές
Σπουδές στα Μαθηματικά») και η ενεργοποίηση της αναδιάρθρωσης θα γίνει με νέα
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται νέο διδακτικό υλικό, η αναδιάρθρωση
μπορεί να ισχύσει για τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Στην περίπτωση που απαιτείται νέο διδακτικό υλικό, ως στόχος λειτουργίας του
αναδιαρθρωμένου Προγράμματος Σπουδών τίθεται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
16. Αναδιάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διδακτική
της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 296/04-04-2016 Συνεδρίασή της,
σχετικά με αναθεώρηση των τίτλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
«Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» σε «Διδακτική της Γαλλικής
ως Ξένης Γλώσσας», και «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας»
σε «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας» και
β) την υπ. αριθμ. πρωτ. ΣΑΣ:165/21-03-2016 πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών, σχετικά με επικαιροποίηση – προσαρμογή του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης
Γλώσσας»,
αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Εκπαίδευσης να κάνει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να αποσταλεί η αναδιάρθρωση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΕΡ) για
δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
17. Συγχώνευση των δύο υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών,
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» και «Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» και αναδιάρθρωση για τη δημιουργία νέου
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός».

Η Διοικούσα Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις συγχώνευσης των δύο
υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών, «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων
Υποδομής» και «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» και τη
δημιουργία
νέου
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Σπουδών
με
τίτλο
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε την
έγκριση της πρότασης όπως αυτή επισυνάπτεται (Συν.3), και την προώθησή της για
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει από τις
Επιτροπές Προγραμμάτων Σπουδών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» και «Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Έργων Υποδομής», στις επόμενες τακτικές συνεδριάσεις τους ή σε
έκτακτη κοινή συνεδρίαση, να συζητήσουν το νέο διδακτικό υλικό που ενδεχομένως
χρειάζεται ώστε να υλοποιηθεί η προταθείσα συγχώνευση, να εγκρίνουν και να
υποβάλουν στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και,
στη συνέχεια, η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (εφόσον
το εγκρίνει) να υποβάλει στη Διοικούσα Επιτροπή, υπόμνημα στο οποίο:
α) να αναφέρεται αν χρειάζεται να αναπτυχθεί νέο διδακτικό υλικό και σε
ποιες Θεματικές Ενότητες,
β) να τεκμηριώνεται το περιεχόμενο (σε σχέση με τα μαθησιακά
αποτελέσματα) του νέου διδακτικού υλικού που πρέπει να δημιουργηθεί, καθώς και
το είδος του.
Σημειώνεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε, στο επίπεδο της
ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής της, ότι:
i) το νέο υλικό των υπαρχόντων ή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών θα
σχεδιάζεται, θα υλοποιείται και θα προσφέρεται, κατά προτίμηση, ψηφιακά.
ii) τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. στο κάθε Πρόγραμμα Σπουδών θα
αναπτύξουν διδακτικό υλικό στη Θεματική Ενότητά τους, εφόσον δεν το έχουν ήδη
κάνει και θα αναλάβουν επιτελικό ρόλο στην ανάπτυξη του διδακτικού υλικού και
των άλλων Θεματικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράμματος Σπουδών.
iii) θα υπάρξουν μέλη ΣΕΠ με κύρια απασχόληση στο ΕΑΠ (όχι μέλη ΔΕΠ
άλλων Πανεπιστημίων ή κατέχοντα μόνιμη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα),
έργο των οποίων θα είναι, μεταξύ άλλων, και η ανάπτυξη νέου υλικού για εξ
αποστάσεως διδασκαλία στη ΘΕ στην οποία υπηρετούν ή και σε άλλες Θεματικές
Ενότητες του ίδιου Προγράμματος Σπουδών.
Παρακαλούμε το υπόμνημα των Επιτροπών Προγραμμάτων Σπουδών των
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων
και Κτιρίων» και «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής», αφού πρώτα
εγκριθεί από την Κοσμητεία ΣΘΕΤ, να έχει περιέλθει σε γνώση της Διοικούσας
Επιτροπής μέχρι την 1η Ιουνίου 2016, ώστε να ληφθεί υπόψη για τον σχεδιασμό του
επόμενου ακαδημαϊκού έτους, σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης και προσωπικού.
Η προώθηση της συγχώνευσης για ΦΕΚ θα γίνει άμεσα (θα υπάρξει
κοινοποίηση στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και στις Επιτροπές
Προγραμμάτων Σπουδών του «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων»
και «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής») και η ενεργοποίηση της
συγχώνευσης θα γίνει με νέα απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται νέο διδακτικό υλικό, η συγχώνευση μπορεί
να ισχύσει για τους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Στην

περίπτωση που απαιτείται νέο διδακτικό υλικό, ως στόχος λειτουργίας του
αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών τίθεται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
18. Πρόταση δημιουργίας νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Ιστορία των ευρωπαϊκών τεχνών: νεωτερισμοί και εφαρμογές» από τη Σχολή
Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 152/07-03-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών με το οποίο διαβιβάζεται απόφαση της εν λόγω
Κοσμητείας σχετικά με πρόταση δημιουργίας νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «Ιστορία των ευρωπαϊκών τεχνών: νεωτερισμοί και εφαρμογές»,
β) την πρόταση που αφορά το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών,
γ) τις επισημάνσεις των μελών της Κοσμητείας για τη δημιουργία του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών,
αποφάσισε:
1. όπως αποσταλεί από την Κοσμητεία αναλυτική πρόταση με βάση τα κριτήρια που
έχουν θεσπιστεί και αφορούν τη δημιουργία νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών,
2. για νέα Προγράμματα Σπουδών που δεν είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με άλλα
Πανεπιστήμια αλλά εσωτερικά, δηλαδή προτάσεις από τις Σχολές του ΕΑΠ,
προτείνεται η εξωτερική αξιολόγηση από κριτές συναφούς γνωστικού αντικειμένου οι
οποίοι θα αξιολογήσουν τις προτάσεις των νέων Προγραμμάτων Σπουδών,
3. όπως οριστούν από τη Διοικούσα Επιτροπή δύο (2) εξωτερικοί κριτές συναφούς
γνωστικού αντικειμένου, για το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών.
19. Πρόταση δημιουργίας νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Σχεδίαση με Ψηφιακά Μέσα» από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την πρόταση της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών για
δημιουργία νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Σχεδίαση με
Ψηφιακά Μέσα»,
αποφάσισε:
1. όπως αποσταλεί από την εν λόγω Σχολή αναλυτική πρόταση με βάση τα κριτήρια
που έχουν θεσπιστεί και αφορούν τη δημιουργία νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών,
2. για νέα Προγράμματα Σπουδών που δεν είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με άλλα
Πανεπιστήμια αλλά εσωτερικά, δηλαδή προτάσεις από τις Σχολές του ΕΑΠ,
προτείνεται η εξωτερική αξιολόγηση από κριτές συναφούς γνωστικού αντικειμένου οι
οποίοι θα αξιολογήσουν τις προτάσεις των νέων Προγραμμάτων Σπουδών,
3. όπως οριστούν από τη Διοικούσα Επιτροπή δύο (2) εξωτερικοί κριτές συναφούς
γνωστικού αντικειμένου, για το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών.

20. Πρόταση δημιουργίας νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Βιοασφάλεια και Τεχνολογία» από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας και τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΣΘΕΤ-198/09-03-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας με το οποίο διαβιβάζεται απόφαση της εν λόγω
Κοσμητείας σχετικά με πρόταση δημιουργίας νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «Βιοασφάλεια και Τεχνολογία»,
β) το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, το εν λόγω Πρόγραμμα
προτείνεται να προσφερθεί σε συνεργασία με τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και
εγκρίνεται επί της αρχής από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας,
αποφάσισε:
1. όπως αποσταλεί από την εν λόγω Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
αναλυτική πρόταση με βάση τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί και αφορούν τη
δημιουργία νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών,
2. για νέα Προγράμματα Σπουδών που δεν είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με άλλα
Πανεπιστήμια αλλά εσωτερικά, δηλαδή προτάσεις από τις Σχολές του ΕΑΠ,
προτείνεται η εξωτερική αξιολόγηση από κριτές συναφούς γνωστικού αντικειμένου οι
οποίοι θα αξιολογήσουν τις προτάσεις των νέων Προγραμμάτων Σπουδών,
3. όπως οριστούν από τη Διοικούσα Επιτροπή δύο (2) εξωτερικοί κριτές συναφούς
γνωστικού αντικειμένου, για το Πρόγραμμα Σπουδών που έχει προταθεί από τη
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
21. Πρόταση μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα του διδακτικού υλικού των
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα»
και «Ακουστικός Σχεδιασμός – Πολυμέσα».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την από 29-03-2016 επιστολή των μελών Δ.Ε.Π. της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, στην οποία γίνεται αναφορά, εκτός των άλλων, σε
πρόταση μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα του διδακτικού υλικού των
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα» και
«Ακουστικός Σχεδιασμός – Πολυμέσα»,
αποφάσισε όπως ζητήσει:
α) αιτιολογημένη πρόταση που αφορά στην ανάγκη μετάφρασης του εν λόγω
διδακτικού υλικού των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Σχεδιασμός
Φωτισμού – Πολυμέσα» και «Ακουστικός Σχεδιασμός – Πολυμέσα» και
β) την εμπεριστατωμένη κοστολόγηση της ανωτέρω πρότασης.
22. Ίδρυση Εργαστηρίων στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:
«Ποιότητα λογισμικού», «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών», «Τεχνολογία και
Πολιτική Ενέργειας και Περιβάλλοντος» και «Τεχνολογιών Αειφορικής
Διαχείρισης Αποβλήτων».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΘΕΤ-197/09-03-2016 διαβίβαση του αποσπάσματος
πρακτικών της 147/17-02-2016 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.Τ. σχετικά με
ίδρυση εργαστηρίων,
β) την από 08/02/2016 πρόταση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Ε. Ζέρβα, ίδρυσης
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και
Περιβάλλοντος»,
γ) το από 14/02/2016 έγγραφο της Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας, κ. Μ.
Χατζηνικολάου, με θέμα: «Ίδρυση Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών»,
δ) την από 23/02/2016 επιστολή του Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Ι. Καλαβρουζιώτη,
σχετικά με πρόταση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τεχνολογιών
Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων» και
ε) την από 24/02/2016 επιστολή του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, κ. Μ. Ξένου,
σχετικά με πρόταση ίδρυσης Εργαστηρίου Ποιότητας Λογισμικού,
εξέφρασε τη θετική στάση της αναφορικά με την ίδρυση εργαστηρίων και επεσήμανε
ότι θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά, από τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. και την
Κοσμητεία, οι αναγκαίες προϋποθέσεις και να επανέλθουν με νέα πρόταση.
23. Σχετικά με την προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη Σχολή
Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση των μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών,
αποφάσισε όπως ζητήσει από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών να
αποστείλουν την πλήρη περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της εν λόγω θέσης,
για να μπορεί να διαπιστωθεί εάν στην προκήρυξη της θέσης θα πρέπει να αναφερθεί
ως προϋπόθεση η επίκληση και η εφαρμογή του ΠΔ 123/84.
24. Σχετικά με τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και ημερομηνίας
παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα, της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, κ. Τσιγώνια Μάριου.
Σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην υπ’ αριθμ. 296/04-04-2016 Συνεδρίασή της, αφού
έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΕΚ-294/18-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και ημερομηνίας
παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα, της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών, κ. Τσιγώνια Μάριου,
β) τη με αρ. πρωτ. εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του ανωτέρω
Υποψήφιου Διδάκτορα με το οποίο προτείνεται η επταμελής επιτροπή,
γ) τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του ΕΑΠ,
αποφάσισε όπως κάνει δεκτή την εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
Υποψήφιου Διδάκτορα, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, κ. Τσιγώνια Μάριου και
ως εκ τούτου:
1. Η επταμελής επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:









Ζευγώλη Δημήτριο, Καθηγητή ΕΑΠ,
Πολίτη Αναστάσιο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ – Α,
Ρωμανό Γεώργιο, Ερευνητή Β’, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,
Ζερεφό Στυλιανό, Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΑΠ,
Καραλέκα Δημήτριο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά,
Τσιμή Ντιάνα, Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας,
Βεκίνη Γεώργιο, Ερευνητή Α’, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Επισκέπτη Καθηγητή
Αριστοτελείου,

2. Η ημερομηνία υποστήριξης της Διατριβής οριστεί η 8η Απριλίου 2016, στην
Αθήνα.
26. Σχετικά με προτάσεις του Παγκρήτιου Συλλόγου Φοιτητών και Αποφοίτων
ΕΑΠ για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. την υπ. αρθιθμ. ΤΕΚ:324/23-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με προτάσεις του Παγκρήτιου Συλλόγου Φοιτητών και Αποφοίτων ΕΑΠ για
τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές,
2. την υπ. αριθμ. ΤΕΚ:283/17-03-2016 επιστολή του Παγκρήτιου Συλλόγου
Φοιτητών και Αποφοίτων ΕΑΠ σχετικά με ζητήματα που αφορούν σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές και ειδικότερα σε αυτούς που διαμένουν στην Περιφέρεια
της Κρήτης και
3. την υπ. αριθμ. ΤΕΚ: 628/14-07-2003 απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά
με τη δυνατότητα χορήγησης φοιτητικής κάρτας στους φοιτητές του Ε.Α.Π.,
αποφάσισε όπως γίνει δεκτό το αίτημα, του Παγκρήτιου Συλλόγου Φοιτητών και
Αποφοίτων ΕΑΠ, που αφορά την αλλαγή του ωραρίου των Ομαδικών
Συμβουλευτικών Συναντήσεων, από 11.00- 20.00, που ισχύει έως σήμερα, σε 10.0019.00, μόνο για τις Ο.Σ.Σ. που λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη, από το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017.
27. Σχετικά με την απαλλαγή του υποψήφιου Διδάκτορα, της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Κυριαζή Χρήστου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. ΤΕΚ:318/23-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με την απαλλαγή του υποψήφιου Διδάκτορα, της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας, κ. Κυριαζή Χρήστου, από τις δαπάνες των σπουδών του,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 147/17-02-2016 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, σύμφωνα με την οποία
εισηγούνται την απαλλαγή του ανωτέρω υποψήφιου διδάκτορα από τη συμμετοχή
του στις δαπάνες των σπουδών του και
γ) το αρ. 6 του Κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών του Ιδρύματος,

αποφάσισε όπως εγκρίνει την απαλλαγή του υποψήφιου Διδάκτορα, της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Κυριαζή Χρήστου, από τις δαπάνες των
σπουδών του.
28. Σχετικά με περιστατικό αντιγραφής εργασίας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ-274/11-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με περιστατικό αντιγραφής εργασίας του φοιτητή κ. Γ. Μερακλή, του
τμήματος ΘΕΣ-1 της Θεματικής Ενότητας ΣΦΠ50 «Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία
της Επιστήμης του Φωτός» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης
«Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα»,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 295/21-03-2016 Συνεδρίασή της για το
εν λόγω ζήτημα, όπου και ζητήθηκε η άποψη του κ. Μερακλή, σχετικά με το
περιστατικό αντιγραφής, προτού η Δ.Ε. αποφανθεί οριστικά επί του θέματος,
γ) το από 30/03/2016 υπόμνημα του κ. Μερακλή επί του θέματος και
δ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 276/28-07-2015 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με αντιγραφή – λογοκλοπή,
αποφάσισε όπως μηδενιστεί η 3η εργασία του κ. Μερακλή στη Θεματική Ενότητα
ΣΦΠ50 «Ιστορία της Τέχνης και Ιστορία της Επιστήμης του Φωτός», χωρίς
περαιτέρω πειθαρχικές κυρώσεις.
30. Χορήγηση άδειας χρήσης στοιχείων και πληροφοριών του Ε.Α.Π. για τις
ανάγκες εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.
Η Δ.Ε. ενέκρινε το από 01-04-2016 (υπ. αριθμ. ΤΑΟ: 361/01-04-2016) αίτημα του κ.
Γ. Μπούσιου, για χορήγηση άδειας χρήσης στοιχείων και πληροφοριών του Ε.Α.Π.,
όπως εκθέσεις ενεργειακής καταγραφής των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.,
στοιχεία και ποσότητες προμηθειών ειδών όπως χαρτί-χαρτόνι, μπαταρίες, τόνερ και
μελάνια εκτυπωτών, στοιχεία υπό εκπόνηση μελετών, κατασκευαστικά στοιχεία από
τις κτιριακές εγκαταστάσεις με έμφαση στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,
ποσότητες καταναλώσεων νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και άλλα γενικά στοιχεία
που αφορούν στην αποτύπωση της ποσότητας και του είδους των αποβλήτων καθώς
και στην κατανάλωση ενέργειας του Ιδρύματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας, στο πλαίσιο του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων».
31. Εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
σχετικά με ένταξη πρακτικής άσκησης στα Προγράμματα Σπουδών της εν λόγω
Σχολής.
Σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην υπ’ αριθμ. 296/04-04-2016 Συνεδρίασή της, αφού
έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΕΚ-1707/16-12-2015 έγγραφο του Τμήματος με το οποίο
διαβάστηκαν αποσπάσματα Πρακτικών των υπ’ αριθμ. 139/03-07-2015 και 143/1011-2015 Συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και

Τεχνολογίας σχετικά με ένταξη πρακτικής άσκησης στα Προγράμματα Σπουδών της
εν λόγω Σχολής,
β) το με αρ. πρωτ. 1102/18-11-2014 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας με το οποίο διαβιβάζεται απόφαση της υπ’ αριθμ.
135/12-11-2014 Συνεδρίασης της εν λόγω Κοσμητείας σχετικά με Πιστοποιητικό
παιδαγωγικής επάρκειας – Διαδικασία ενσωμάτωσης πρακτικής άσκησης στα
Προγράμματα Σπουδών «Πληροφορική» και «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» ,
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 287/18-01-2016 Συνεδρίασή της
σύμφωνα με την οποία «ομόφωνα αναγνώρισε τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα
της Πρακτικής Άσκησης σε πολλά από τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. και
αποφάσισε να προωθήσει το θέμα για νομοθετική ρύθμιση στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων»
δ) τα άρθρα 28 και 91 του Ν. 4368/2016,
αποφάσισε την ένταξη πρακτικής άσκησης στα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κατά προτίμηση ως χωριστή Ενότητα
Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Νόμο 4368/2016 άρθρο 28 και
άρθρο 91.
Τέλος η Δ.Ε. επεσήμανε ότι τα ανωτέρω θα ισχύσουν για όλες τις Σχολές του ΕΑΠ.
Θέμα 4ο
1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ειδικού προσωπικού,
στο πλαίσιο της Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Ο.ΝΕ.Π.Σ.).
Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του Ιδρύματος και
2. την ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης στη δημιουργία νέων Προγραμμάτων
Σπουδών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την απευθείας ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα υψηλών
προσόντων, στο πλαίσιο του έργου Φ.Κ.222 «Πρόγραμμα Δράσης για την
Ο.Ν.Ε.Π.Σ.», το οποίο χρηματοδοτείται από την Οικονομική Υπηρεσία του
Πανεπιστημίου.
2. Έγκριση Λύσης και Ανάθεσης Συμβάσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού στην Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 για το ακαδημαϊκό έτος 20152016.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την με αρ. πρωτ. Τ.Π.:1477/30-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με έγκριση Λύσης και Ανάθεσης Συμβάσεων Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στη
Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65,
β) την με αρ. πρωτ. Τ.Π.:1369/21-03-2016 παραίτηση του μέλους Σ.Ε.Π., της
Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ65, κ. Ειρήνης Γεωργιάδη, και
γ) την με αρ. πρωτ. Τ.Π.:1416/23-03-2016 ηλεκτρονική επιστολή του Συντονιστή, της
Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ65, κ. Αντώνη Λιοναράκη και

δ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 295/21-03-2016 συνεδρίαση της Δ.Ε.,
αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες για να μοιραστούν οι φοιτητές του τμήματος ΑΘΗΝΑ 5 της
Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ65,ως εξής:
α) οκτώ (8) φοιτητές στο τμήμα ΑΘΗΝΑ 2,
β) επτά (7) φοιτητές στο τμήμα ΑΘΗΝΑ 3 και
γ) επτά (7) φοιτητές στο τμήμα ΑΘΗΝΑ 4 της εν λόγω Θεματικής Ενότητας.
Επιπλέον η Δ.Ε. αποφάσισε όπως:
1. α) εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου της κ.
Γεωργιάδη Ειρήνης, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», i) ως προς το συνολικό ποσό
από οκτώ χιλιάδες ενενήντα ευρώ (8.090,00 €) σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσια έντεκα
ευρώ και τριάντα λεπτά (4.611,30 €) και ii) ως προς το χρονικό διάστημα από 01-102015 έως 31-7-2016 σε 01-10-2015 έως 21-03-2016, των λοιπών όρων της σύμβασης
παραμενόντων ως έχουν και
β) εγκρίνει τη λύση της από 01-10-2015 σύμβασης ανάθεσης έργου της κ. Γεωργιάδη
Ειρήνης, Επιβλέπουσας Διπλωματικών Εργασιών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», i) ως προς το συνολικό ποσό από δύο χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (2.800,00 €) σε χίλια πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ (1.596,00 €) και
ii) ως προς το χρονικό διάστημα από 01-10-2015 έως 31-7-2016 σε 01-10-2015 έως
21-03-2016, των λοιπών όρων της σύμβασης παραμενόντων ως έχουν και
2. α) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το μέλος Σ.Ε.Π. της Θεματικής
Ενότητας ΕΚΠ65 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην
Εκπαίδευση», κ. Γεράσιμο Κουστουράκη, με συνολικό ποσό χίλια διακόσια είκοσι
δύο ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (1.222,63€) και για χρονικό διάστημα από 22-032016 έως 31-07-2016,
β) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το μέλος Σ.Ε.Π. της Θεματικής Ενότητας
ΕΚΠ65 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση»,
κ. Μαρία Κουτσούμπα, με συνολικό ποσό χίλια εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και τρία
λεπτά (1.128,03€) και για χρονικό διάστημα από 22-03-2016 έως 31-07-2016 και
γ) υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης έργου, με το μέλος Σ.Ε.Π. της Θεματικής Ενότητας
ΕΚΠ65 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση»,
κ. Ευαγγελία Μανούσου, με συνολικό ποσό χίλια εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και τρία
λεπτά (1.128,03€) και για χρονικό διάστημα από 22-03-2016 έως 31-07-2016.
3. Έγκριση ανάθεσης έργου σε προσωπικό.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του Ιδρύματος,
2. την ανάγκη υποστήριξης των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και
3. την ανάγκη διοικητικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την απευθείας ανάθεση έργου σε:


δύο (2) άτομα γενικών καθηκόντων και

 έναν (1) απόφοιτο Π.Ε., Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, με
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική
στο πλαίσιο του έργου Φ.Κ. 31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των
Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», το οποίο
χρηματοδοτείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
Θέμα 5ο
1. Αξιολόγηση της πράξης με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 20072013, με κωδικό ΟΠΣ 296121, (Φ.Κ. 181).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την ολοκλήρωση των εργασιών της πράξης με τίτλο
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)» στον Άξονα Προτεραιότητας
7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ», 2007-2013, με κωδικό ΟΠΣ 296121, (Φ.Κ. 181),
αποφάσισε όπως η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου
του ανωτέρω προγράμματος ΕΣΠΑ ανατεθεί σε κατάλληλη εταιρεία αξιολόγησης.
Θέμα 6ο
1. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχων - συνεργείων για την
καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου στις πόλεις της Αθήνας (Κατηγορία 1) και της Κομοτηνής
(Κατηγορία 2)» μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την με αρ. πρωτ. ΤΟ- 959/3/24-03-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Ανάδειξη αναδόχων - συνεργείων για την καθαριότητα των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις πόλεις της Αθήνας
(Κατηγορία 1) και της Κομοτηνής (Κατηγορία 2)» μετά την αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου
Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχων - συνεργείων για
την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου στις πόλεις της Αθήνας (Κατηγορία 1) και της Κομοτηνής
(Κατηγορία 2)» (Διακήρυξη: 3/2016 του ΕΑΠ) μετά την αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,
σύμφωνα με το από 29-03-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του εν
λόγω Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού , το οποίο έχει ως ακολούθως:

Πάτρα 29-03-2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη
συνεδρίαση για τον Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Ανάδειξη
αναδόχων- συνεργείων για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις πόλεις της Αθήνας (Κατηγορία 1) και της
Κομοτηνής (Κατηγορία 2)», βάσει της υπ’ αριθμ. 03/2016 Διακήρυξης.
Στην Πάτρα σήμερα στις 29 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος
2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για τον Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό
για την «Ανάδειξη αναδόχων- συνεργείων για την καθαριότητα των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις πόλεις της Αθήνας
(Κατηγορία 1) και της Κομοτηνής (Κατηγορία 2)», βάσει της υπ’ αριθμ. 03/2016
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. 289/03-02-2016 συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και δημοσιεύθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2016
ημέρα Παρασκευή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.
Στον διαγωνισμό προσήλθε και κατέθεσε προσφορά εμπρόσθεμα, η κάτωθι
εταιρεία:
1. ΥΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΧΩΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη:

1. Την ανάρτηση της υπ. αριθμ 03/2016 διακήρυξης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, στον ιστότοπο «Διαύγεια», στον ιστότοπο
«ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.,
2. Την ενημέρωση περισσότερων από ενός υποψήφιων αναδόχων οι οποίοι και δεν
εκδήλωσαν ενδιαφέρον,
3. Την υποβολή της μοναδικής προσφοράς,
αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της διαδικασίας με μία μόνο προσφορά.
Η Επιτροπή συγκλήθηκε σε ανοικτή συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε στις 09:00
π.μ. Καταρχήν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους
επί του φακέλου.
Ακολούθως, αποσφραγίστηκε ο φάκελος συμμετοχής του πιο πάνω
συμμετέχοντα. Με το άνοιγμα του φακέλου συμμετοχής ο Πρόεδρος και τα Μέλη της
Επιτροπής κατ΄ αρχάς αρίθμησαν και έθεσαν την μονογραφή τους εξωτερικά στον
φάκελο των δικαιολογητικών, στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τέλος στον
φάκελο της οικονομικής προσφοράς.- Στη συνέχεια οι φάκελοι με την τεχνική και την
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα φυλάχθηκαν μέχρι το επόμενο στάδιο της
διαδικασίας και στη συνέχεια ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών.- Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τη μονογραφή
τους στα δικαιολογητικά και στη συνέχεια προέβησαν στον έλεγχο των αντίστοιχων
αναγκαίων δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν
διαπιστώθηκε καμιά παράλειψη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή
προχώρησε στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα χωρίς να
διαπιστωθεί καμία παράλειψη.
Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στο άνοιγμα της
οικονομικής προσφοράς την οποία υπέγραψαν ανά φύλλο. Έπειτα οι τιμές της
προσφοράς καταχωρήθηκαν στον πιο κάτω πίνακα:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μηνιαίο Κόστος (€)
χωρίς Φ.Π.Α.

Μηνιαίο Κόστος (€)
με Φ.Π.Α. (23%)

680,80

837,38

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ

216,52

266,32

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μετά τον σχετικό έλεγχο η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω
πίνακα, τα συγκριτικά στοιχεία τιμών της αγοράς, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί
στην Δ.Ε. του ΕΑΠ:
Την

προσωρινή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

κατακύρωση
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

με

την

εταιρεία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

–

ΥΑΔΕΣ
ΧΩΡΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι συνολικού μηνιαίου ποσού 897,32 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και 1.103,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. το οποίο κατανέμεται ανά
κατηγορία:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ έναντι μηνιαίου
ποσού 680,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 837,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ έναντι
μηνιαίου ποσού 216,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 266,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 10.00 π.μ. μη υπάρχοντος άλλου θέματος
λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

2. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση άδειας από τον Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. σχετικά με τη
διάθεση τμημάτων έργων του λόγου για τις ανάγκες των φοιτητών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς και την υπογραφή σύμβασης.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

α) την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ- 959/5/24-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση άδειας από τον Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.
σχετικά με τη διάθεση τμημάτων έργων του λόγου για τις ανάγκες των φοιτητών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καθώς και την υπογραφή σύμβασης και
β) απόσπασμα της εισήγησης του Γραφείου Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού σύμφωνα
με την οποία:
«Τα διατιθέμενα τμήματα έργων (κεφάλαια βιβλίων ή άρθρα) Ελλήνων ή
αλλοδαπών δημιουργών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του διδακτικού υλικού
που διανέμεται στους φοιτητές του Ε.Α.Π.
Η απευθείας ανάθεση γίνεται σύμφωνα με την παρ. 13 β (ΙΙ) του άρθρου 2 του
Ν.2286/1995 που αφορά στην προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας.
Ο Ο.Σ.Δ.Ε.Λ., του οποίου η λειτουργία έχει εγκριθεί με το Φ.Ε.Κ.1164/Β/3012-1997, έχει τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων κατά το
Ν.2121/1993.
Βάσει των δεδομένων που προκύπτουν από το εγκεκριμένο πακέτο φοιτητή του
ακαδ. έτους 2016-17 (285η/11-12-15 Συνεδρίαση ΔΕ), τα στοιχεία αναγκών
από τη Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού και τον προβλεπόμενο αριθμό
φοιτητών από το Τμήμα Εκπαίδευσης, η σύμβαση θα αφορά στο χρονικό
διάστημα από 01/05/2016 έως και 30/04/2017 και η ανώτατη δαπάνη
προϋπολογίζεται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων
(56.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ποσό το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα
υποχρεούται να εξαντλήσει.»
αποφάσισε όπως εγκρίνει:
1. την υπογραφή σύμβασης με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του
Λόγου (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.), για το χρονικό διάστημα από 01/05/2016 έως και 30/04/2017,
2. τη δαπάνη που αφορά την ανωτέρω σύμβαση: η ανώτατη δαπάνη προϋπολογίζεται
να ανέλθει στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€56.000,00) πλέον Φ.Π.Α.,
ποσό, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος, του έτους 2016 (ΚΑΕ 0415).
3. Έγκριση δαπάνης και σύναψη ετήσιας σύμβασης για χρήση πληροφοριών της
«ΝΟΜΟΣ».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ- 959/6/24-03-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση δαπάνης και σύναψη ετήσιας
σύμβασης για χρήση πληροφοριών της «ΝΟΜΟΣ»,
αποφάσισε όπως εγκρίνει:
1. την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία INTRASOFT International S.A., για το
χρονικό διάστημα από 01/05/2016 έως και 30/04/2017,

2. τη δαπάνη που αφορά την ανωτέρω σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των χιλίων
τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€1461,93)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος, του έτους 2016 (ΚΑΕ 0439).
Θέμα 7ο
1. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή
των έργων αρμοδιότητας του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων,
κατόπιν κλήρωσης, για το έτος 2016.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΕ-298/ΦΘΕ/17-03-2016 εισήγηση του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων σχετικά με συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής
για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων αρμοδιότητας του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, κατόπιν κλήρωσης, για το έτος 2016,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 287/18-01-2016 Συνεδρίασή της
σύμφωνα με την οποία η Δ.Ε. «…αποφάσισε τη διενέργεια κλήρωσης, μεταξύ των
τεχνικών ΠΕ ή ΤΕ του Ιδρύματος (μόνιμο προσωπικό, προσωπικό ΙΔΑΧ, μέλη ΔΕΠ),
από το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, για την ανάδειξη τριών (3)
τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών Τριμελούς Επιτροπής για την
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των έργων αρμοδιότητας του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων για το έτος 2016 και τη συγκρότηση σε Σώμα της
Επιτροπής που θα αναδειχθεί»,
γ) το από 03-03-2016 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για το εν λόγω
θέμα, σύμφωνα με το οποίο εξήχθησαν και καταγράφονται κατά τη σειρά κλήρωσής
τους τα εξής μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
έργων, αρμοδιότητας του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, για το
έτος 2016:
α) τακτικά μέλη
1. Ζερεφός Στυλιανός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Ε.Α.Π., ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Βερύκιος Βασίλειος, Μηχανικός Η/Υ, Καθηγητής του Ε.Α.Π., ως αναπληρωτής
Πρόεδρος,
3. Νταγιούκλας Αναστάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής του
Ε.Α.Π.,
β) αναπληρωματικά μέλη
1. Καλλές Δημήτριος, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Επίκουρος Καθηγητής του
Ε.Α.Π.
2. Σφακιανάκη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ε.Α.Π.
3. Λουκάκη Αργυρώ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Ε.Α.Π.,
αποφάσισε τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής έργων, αρμοδιότητας του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης
Έργων, για το έτος 2016 ως ακολούθως:

α) τακτικά μέλη
1. Ζερεφός Στυλιανός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Ε.Α.Π., ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Βερύκιος Βασίλειος, Μηχανικός Η/Υ, Καθηγητής του Ε.Α.Π., ως αναπληρωτής
Πρόεδρος,
3. Νταγιούκλας Αναστάσιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής του
Ε.Α.Π.,
β) αναπληρωματικά μέλη
1. Καλλές Δημήτριος, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Επίκουρος Καθηγητής του
Ε.Α.Π.
2. Σφακιανάκη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ε.Α.Π.
3. Λουκάκη Αργυρώ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Ε.Α.Π..
Τέλος η Δ.Ε. επεσήμανε ότι η εκάστοτε παραλαβή έργου, προσωρινή ή οριστική, θα
διενεργείται εφόσον πληρούνται οι τεθείσες από το Νόμο προϋποθέσεις και κατόπιν
των απαιτούμενων από το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων ενεργειών.
Ειδικά για έργο του οποίου η φύση απαιτεί τον ορισμό επιτροπής που συντίθεται και
από τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων, θα συγκροτείται από την Προϊσταμένη Αρχή
(Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π.) επταμελής επιτροπή.
2. Κατάθεση επικαιροποιημένης οικονομοτεχνικής μελέτης – μελέτης
σκοπιμότητας για τη λειτουργία Εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Α.Π. στην
ευρύτερη περιοχή της πόλης της Αθήνας.
Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από τον Αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκαταστάσεων
και Εκτέλεσης Έργων, κ. Γ. Μπούσιο, για την επικαιροποιημένη οικονομοτεχνική
μελέτη – μελέτη σκοπιμότητας (αρ.πρωτ.:ΤΑΟ–319/23-03-2016) αναφορικά με την
ίδρυση και λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου, με την ευθύνη λειτουργίας να
βαρύνει το ΕΑΠ, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Αθήνας.

