Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 298/09-05-2016
Θέμα 1ο
Με την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη του Σώματος και
ανακοίνωσε την ψήφιση διάταξης στο νομοσχέδιο για την έρευνα, που δίνει τη
δυνατότητα επανασύναψης των συμβάσεων έως 30-06-2017, των συμβασιούχων
υπαλλήλων του Ιδρύματος.
Ακολούθως, αναφέρθηκε σε επιστολή που εστάλη από το Δήμο Πλατανιά. Με
αφορμή την επιστολή αυτή εξετάζεται η περίπτωση διαμόρφωσης τμημάτων στη
Δυτική Κρήτη, εφόσον συμπληρώνεται ο αναγκαίος αριθμός φοιτητών. Το Ε.Α.Π.
διερευνά εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την κτιριακή υποδομή στο Δήμο Πλατανιά
προκειμένου να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους φοιτητές.
Με αφορμή τις ανωτέρω ενέργειες, η Διοίκηση εξέφρασε την πρόθεσή της για
δημιουργία τμημάτων με κατάλληλες υποδομές και με το απαιτούμενο προσωπικό
και σε άλλες πόλεις, πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.
Λόγω κατεπειγουσών αναγκών ο κ. Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί το θέμα
«Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου για επόμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ 0813)».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1354/4/04-05-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για επόμενα
οικονομικά έτη (ΚΑΕ 0813) και καθώς η εν λόγω έγκριση είναι αναγκαία για τη
διενέργεια διαγωνισμού εντός του έτους 2016,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού τριακοσίων
εξήντα ενός χιλιάδων ευρώ (361.000,00 €) από το Ίδρυμά μας, η οποία θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα οικονομικά έτη 2016, 2017, 2018 και
2019 σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0813 «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα
κοινοχρήστων», όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ
2016
2017

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ
2018

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ
2019

Κ.Α.Ε. 0813

19.000,00

114.000,00

114.000,00

114.000,00

ΣΥΝΟΛΑ / ΕΤΗ

19.000,00

114.000,00

114.000,00

114.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 361.000,00

Τελευταίο θέμα που ανέφερε ο Πρόεδρος στο Σώμα αφορούσε το από 04-05-2016
αίτημα της κ. Αβαγιανού Αφροδίτης, μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΛΠ21 για
διακοπή της Σύμβασης Έργου με το ΕΑΠ λόγω προβλήματος που ανέκυψε από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο ποσό της σύνταξης που δικαιούται ως
συνταξιούχος του Δημοσίου (μείωση της ακαθάριστης αρχικής κύριας σύνταξής της
κατά 70%, ποσό που υπερβαίνει σημαντικά το ποσό της αμοιβής της από το ΕΑΠ για
το δεκάμηνο διάστημα της σύμβασής της). Στο ίδιο αίτημα η κ. Αβαγιανού Αφροδίτη
δηλώνει ότι δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση από το ΕΑΠ για το διάστημα από

01-10-2015 έως σήμερα που έχει προσφέρει έργο ούτε βέβαια για το υπόλοιπο
διάστημα.
Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Γίνεται δεκτή η από 04-05-2016 και με αριθμ. πρωτ. εισ. ΤΠ-1979/04-052016 παραίτηση-μονομερής καταγγελία σύμβασης έργου της κ. Αβαγιανού
Αφροδίτης από την με ημερομηνία 01-10-2015 σύμβαση έργου, που έχει
συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ιδρύματος με την οποίαν της ανετέθη το έργο
του μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΛΠ21 του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του ΕΑΠ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της
Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.
2. Λύεται η ανωτέρω σύμβαση κοινή συμφωνία αμφοτέρων των συμβαλλομένων
μερών από σήμερα και για το μέλλον και παύει του λοιπού να παράγει
οποιοδήποτε έννομα αποτελέσματα.
3. Η συμβατική αμοιβή της ανωτέρω για το χρονικό διάστημα ισχύος της ως άνω
σύμβασης, ήτοι από 01-10-2015 έως και 05-05-2016 μη εισπραχθείσα μέχρι
σήμερα, θα καταβληθεί στη δικαιούχο με την προϋπόθεση της προσκόμισης
και κατάθεσης στην οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος του συνόλου του εκ
του νόμου προβλεπομένων δικαιολογητικών – παραστατικών είσπραξης
αμοιβής μέλους ΣΕΠ.
4. Να κληθεί να υπογράψει σύμβαση έργου ο αμέσως επόμενος, της
αποχωρούσας κ. Αβαγιανού Αφροδίτης, στον πίνακα κατάταξης και να του
ανατεθούν τα αντίστοιχα καθήκοντα ως μέλος ΣΕΠ. στο Τμήμα που μέχρι
σήμερα εκτελούσε αντίστοιχο έργο η κ. Αβαγιανού Αφροδίτη, για το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα και μέχρι τέλους του ακαδημαϊκού έτους 20152016.
Θέμα 2ο
Στο σημείο αυτό εισήλθαν στην αίθουσα οι Καθηγητές του Ε.Α.Π. κ. Β. Χατζηνικήτα
και κ. Αλ. Κόκκος για τη συζήτηση των υποθεμάτων 2 και 3 των ακαδημαϊκών
θεμάτων.
2. Αναδιάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της
Αγωγής» (ΕΚΠ).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΣΑΣ 222/12-04-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών με το οποίο διαβιβάζεται η απόφαση που ελήφθη στην υπ’
αριθμ. 119/29-02-2016 Συνεδρίαση της εν λόγω Κοσμητείας σχετικά με την
ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην
Εκπαίδευση» (ΕΚΠ),
β) τις προτάσεις της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών που αναφέρονται στην
ανωτέρω απόφαση
και μετά από διεξοδική συζήτηση με τη Διευθύντρια του Προγράμματος ΕΚΠ
Καθηγήτρια κ. Χατζηνικήτα αλλά και με τον Καθηγητή κ. Κόκκο για την εν γένει
λειτουργία του Προγράμματος,

αποφάσισε όπως κάνει δεκτές τις προτάσεις για αναδιάρθρωση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» (ΕΚΠ) όπως έχουν υποβληθεί από
την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Ι και την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
ΙΙ και συγκεκριμένα:
1. Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Επιστήμες Αγωγής»
στο ΕΑΠ ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει επιτυχώς
(i) τη ΘΕ «Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον» (ΕΚΠ50) και τη ΘΕ
«Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη» (ΕΚΠ51) και (ii) μία εκ των ακόλουθων ΘΕ
«Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» (ΕΚΠ61), «Διδακτική των Φυσικών
Επιστημών» (ΕΚΠ63), «Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον»
(ΕΚΠ66) και «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες»
(ΕΚΠ60),
2. τη δημιουργία των κάτωθι τριών (3) νέων Θεματικών Ενοτήτων:


«Σχολική Ένταξη Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»,



«Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη
Διδασκαλία και τη Μάθηση»,



«Επικοινωνία και Δημόσια Διάχυση της Επιστημονικής και της Τεχνολογικής
Γνώσης»,

3. τη δημιουργία μιας βραχύχρονης ενότητας που θα αποτελεί συστατικό τμήμα της
Θεματικής Ενότητας της «Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας», θα ενσωματωθεί
στο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της «Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας» και
ως εκ τούτου την τροποποίηση των Οδηγιών Εκπόνησης Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών στο εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών,
4. την τροποποίηση των σε ισχύ γνωστικών αντικειμένων [«Εκπαιδευτική Έρευνα
(προσεγγίσεις και αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Έρευνας, μεθοδολογίες
εκπαιδευτικής έρευνας, παραδείγματα ερευνών, κριτική αξιολόγηση της
μεθοδολογίας)»] της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ51 «Εκπαιδευτική Έρευνα στην
Πράξη» ως ακολούθως:
Θεματική Ενότητα ΕΚΠ51 «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» - Γνωστικά
Αντικείμενα: Εκπαιδευτική Έρευνα (Ερευνητικός σχεδιασμός, Ποιοτικές και
ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα, Παραδείγματα εκπαιδευτικής
έρευνας, Συγγραφή εκπαιδευτικής έρευνας) και συνεπώς την αλλαγή του σχετικού
ΦΕΚ για την εν λόγω Θεματική Ενότητα,
5 την τροποποίηση του τίτλου, των γνωστικών αντικειμένων, του στόχου και των
περιεχομένων της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ66 «Φυσικό και Ανθρωπογενές
περιβάλλον»,
6. την επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ62
«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση με
διδακτικό υλικό των ενοτήτων που αφορούν στην αξιολόγηση και
7. την επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ60
«Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες».
Επισημάνθηκε ότι στα σημεία που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις όπως:
 την ένταξη πρακτικής άσκησης στη νέα Θεματική Ενότητα «Σχολική Ένταξη
Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»,

 τη δημιουργία βραχύχρονης ενότητας που θα αποτελεί συστατικό τμήμα της
Θεματικής Ενότητας της «Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας», (π.χ.
τίτλος ενότητας),


αναμόρφωση, επικαιροποίηση ή/και δημιουργία νέου διδακτικού υλικού,

η Δ.Ε. αποφάσισε να ζητήσει από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών συγκεκριμένες
προτάσεις οι οποίες θα εξεταστούν σε επόμενη Συνεδρίασή της.
Τέλος η Δ.Ε. επεσήμανε ότι λόγω του γεγονότος ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε
δήλωση Θεματικών Ενοτήτων οι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 20162017 και επιπλέον, για την αποφυγή συσσώρευσης πρόσθετου όγκου διοικητικών
διαδικασιών στα Τμήματα του Ιδρύματος η νέα διάρθρωση θα εφαρμοστεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

3. Αναδιάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκπαίδευση
Ενηλίκων» (ΕΚΕ).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΣΑΣ 213/07-04-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών με το οποίο διαβιβάζεται η απόφαση που ελήφθη στην υπ’
αριθμ. 119/29-02-2016 Συνεδρίαση της εν λόγω Κοσμητείας σχετικά με την
ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκπαίδευση
Ενηλίκων» (ΕΚΕ),
β) τις προτάσεις της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών που αναφέρονται στην
ανωτέρω απόφαση
και μετά από διεξοδική συζήτηση με την Καθηγήτρια κ. Χατζηνικήτα αλλά και με
τον Διευθυντή του Προγράμματος ΕΚΕ Καθηγητή κ. Κόκκο για την εν γένει
λειτουργία του Προγράμματος,
αποφάσισε όπως κάνει δεκτή την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 119/29-022016 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών για
αναδιάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκπαίδευση
Ενηλίκων» (ΕΚΕ) ήτοι:
1. την αντικατάσταση της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ51 «Εκπαιδευτική Έρευνα στην
Πράξη» από την ΕΚΠ62 «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
2. την ανάπτυξη των δεξιοτήτων έρευνας.
Τέλος η Δ.Ε. επεσήμανε ότι λόγω του γεγονότος ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε
δήλωση Θεματικών Ενοτήτων οι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 20162017 και επιπλέον για την αποφυγή συσσώρευσης πρόσθετου όγκου διοικητικών
διαδικασιών στα Τμήματα του Ιδρύματος, η νέα διάρθρωση θα εφαρμοστεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Γ.
Παπαθεοδώρου και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών κ. Β.

Καλδής. Τη θέση του κ. Παπαθεοδώρου έλαβε το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ.
Γ. Διβάρης.
Επίσης, αποχώρησε από την αίθουσα ο κ. Κόκκος.
Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να παραμείνει η κ. Χατζηνικήτα στην
αίθουσα για τη συζήτηση του υποθέματος 4 και στη συνέχεια να ακολουθήσει η
συζήτηση του υποθέματος 17 των Ακαδημαϊκών Θεμάτων για το οποίο έχει
εισηγηθεί η κ. Χατζηνικήτα. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή από το Σώμα και
ακολούθησε η συζήτηση των υποθεμάτων 4 και 17.

4. Σχετικά με το πρόγραμμα MOOC και την Επιμόρφωση των καθηγητών –
συμβούλων (Σ.Ε.Π.) στο Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την από 22-02-2016 επιστολή των Καθηγητών του Ε.Α.Π. κ.κ. Αλ. Κόκκου και
Αντ. Λιοναράκη σχετικά με την επιμόρφωση των καθηγητών – συμβούλων (ΣΕΠ)
του ΕΑΠ μέσω του Massive On Line Open Course (MOOC) του ΕΑΠ,
β) την από 14-04-2016 επιστολή του καθηγητή του ΕΑΠ κ. Λιοναράκη σχετικά με τη
έως τώρα χρήση του MOOC,
γ) την πρόταση των καθηγητών του Ε.Α.Π. κ.κ. Αλ. Κόκκου και Αντ. Λιοναράκη για
την ανάπτυξη επιμορφωτικού προγράμματος και διαδικασίας πιστοποίησης,
προκειμένου τα μέλη ΣΕΠ να θεωρηθούν πιστοποιημένα, πέρνα της επιμόρφωσης
που παρέχεται μέσω MOOC,
αποφάσισε όπως:
1. κάνει δεκτή την πρόταση των καθηγητών του Ε.Α.Π. κ.κ. Αλ. Κόκκου και Αντ.
Λιοναράκη για την ανάπτυξη επιμορφωτικού προγράμματος και διαδικασίας
πιστοποίησης, προκειμένου τα μέλη Σ.Ε.Π. να θεωρηθούν πιστοποιημένα, πέραν της
επιμόρφωσης που παρέχεται μέσω MOOC,
2. τους εξουσιοδοτήσει να επικοινωνήσουν με την Διευθύντρια της Μονάδας
Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.) καθηγήτρια κ. Χατζηνικήτα
για την προσφορά του επιμορφωτικού προγράμματος μέσω της Μ.Ε.Α.Ε.

17. Σχετικά με αιτήματα εξαίρεσης μελών Σ.Ε.Π. από Επιμόρφωση.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη το με αρ. πρωτ. Μ.Ε.Α.Ε.: 763/21-04-2016 έγγραφο της
Διευθύντριας της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης σχετικά με
αιτήματα εξαίρεσης μελών Σ.Ε.Π. από την Επιμόρφωση στα θεματικά αντικείμενα
«Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και «Τεχνολογίες Πληροφοριών και
Επικοινωνιών του Ε.Α.Π.» που διοργανώνονται από τη Μ.Ε.Α.Ε,
αποφάσισε αναλυτικά για κάθε θέμα και για κάθε αίτημα μέλους Σ.Ε.Π. που
αναγράφεται στο ανωτέρω έγγραφο, τα κάτωθι:
1. (α) αναφορικά με την ανακοίνωση για την επιμόρφωση των μελών Σ.Ε.Π. και
συγκεκριμένα με το κριτήριο 8 σύμφωνα με το οποίο: «Τα μέλη ΣΕΠ που
έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στη Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση» και έχουν αποκτήσει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό

Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, θεωρούνται πιστοποιημένα και δε χρειάζεται να
παρακολουθήσουν άλλη επιμόρφωση.», αποφάσισε ότι τα μέλη Σ.Ε.Π.
απαλλάσσονται από την παρακολούθηση και των δύο θεματικών
αντικειμένων,
(β) αν ένα μέλος ΣΕΠ πληροί το κριτήριο 8 και παρακολουθήσει το θεματικό
αντικείμενο «ΤΠΕ του ΕΑΠ» αλλά δεν πετύχει στη διαδικασία της
πιστοποίησης, αυτό δεν επηρεάζει την απαλλαγή που του έχει εξασφαλίσει το
κριτήριο (8) της παραπάνω ανακοίνωσης,
2. σχετικά με το αίτημα του κ. Γαβαλά αποφάσισε την απαλλαγή του από την
επιμόρφωση,
3. σχετικά με το αίτημα του κ. Κουρή, ζήτησε να προσκομιστεί, μέσω της Μ.Ε.Α.Ε.,
στη Δ.Ε. η βεβαίωση που κατέχει και θα εξεταστεί εκ νέου,
4. σχετικά με το αίτημα του κ. Βίτσα, αποφάσισε τη μη απαλλαγή του από την
επιμόρφωση,
5. σχετικά με το αίτημα του κ. Γεωργακόπουλου, αποφάσισε τη μη απαλλαγή του από
την επιμόρφωση,
6. σχετικά με το αίτημα του κ. Πάσχου, αποφάσισε τη μη απαλλαγή του από την
επιμόρφωση,
7. σχετικά με το αίτημα του κ. Παπαδημητρίου, αποφάσισε τη μη απαλλαγή του από
την επιμόρφωση,
8. σχετικά με το αίτημα του κ. Μπογιατζίδη, αποφάσισε τη μη απαλλαγή του από την
επιμόρφωση,
9. σχετικά με το αίτημα του κ. Γιοβάνη, αποφάσισε τη μη απαλλαγή του από την
επιμόρφωση,
10. σχετικά με αιτήματα που έχουν υποβληθεί για πραγματοποίηση δια ζώσης
πιστοποίησης και στην Κρήτη, δήλωσε τη θετική πρόθεσή της και αποφάσισε όπως
εξουσιοδοτήσει τη Μ.Ε.Α.Ε. για τη διερεύνηση του πλήθους συμμετοχών για
πιστοποίηση στην Κρήτη,
Επίσης η Δ.Ε.


σχετικά με το αίτημα της κ. Αθανασοπούλου, αποφάσισε τη μη απαλλαγή της
από την επιμόρφωση και



σχετικά με το αίτημα του κ. Στρατή αποφάσισε την απαλλαγή του από την
επιμόρφωση.

Τέλος η Δ.Ε., αναφορικά με τα παλαιότερα επιμορφωτικά σεμινάρια που διεξήγαγε η
Μ.Ε.Α.Ε., θέμα που αναφέρεται στο σημείο 9 της ανακοίνωσης για την Επιμόρφωση,
αποφάσισε ότι τα μέλη Σ.Ε.Π. που είχαν παρακολουθήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015, ένα θεματικό αντικείμενο από τα δύο που αποτελούσαν το σεμινάριο,
αλλά δεν είχαν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης, δεν απαλλάσσονται από την
επιμόρφωση.
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση του υποθέματος 17, η κ. Χατζηνικήτα αποχώρησε
από την αίθουσα και συνεχίστηκε η συζήτηση των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης.

5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Προγράμματα
Σπουδών και στις Θεματικές Ενότητες του Ε.Α.Π..
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων έλαβε το λόγο και
αναφέρθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην
πρόσκληση που τους είχε απευθύνει η Διοικούσα Επιτροπή αναφορικά με την
ανάπτυξη του Ε.Α.Π.
Παρουσίασε τις προτάσεις που κατατέθηκαν, οι οποίες αφορούν σε τροποποιήσεις
των υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών, ιδρύσεις νέων, επανενεργοποίηση
Πιστοποιητικών παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων, μέσω της προσφοράς
μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων.
Η Δ.Ε., στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της για το Ε.Α.Π. και λαμβάνοντας
υπόψη τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί,
αποφάσισε να προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
φοίτησης, τόσο για νέα Προγράμματα Σπουδών όσο και για μεμονωμένες Θεματικές
Ενότητες στο άμεσο χρονικό διάστημα.
Σε επόμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε. θα καθοριστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις
των Προγραμμάτων Σπουδών και των Θεματικών Ενοτήτων που πρόκειται να
προσφερθούν μετά και την σχετική εισήγηση των Σχολών του Ε.Α.Π.

6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Η Δ.Ε. ενέκρινε το πρότυπο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μέλη
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για τα νέα Προγράμματα Σπουδών που
θα προσφέρονται από 01/10/2016, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ *
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.)
Σε … (…) Θεματική/ές Ενότητα/ες (Θ.Ε) του Προγράμματος «…………………» (…..) ή των
Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 201.-201.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει «…. (….) Θεματική/ες
Ενότητα/ες
(Θ.Ε.)
για
τα
ακαδημαϊκά
έτη
201.-201.
στο
πλαίσιο
των
Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Η προσφορά των σπουδών γίνεται
με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελληνική Γλώσσα. Η έναρξη των
σπουδών για το παρακάτω πρόγραμμα θα γίνει το (Φθινόπωρο του 2016).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΩΝ: 201.-201.
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του,
υποψήφιοι για τις θέσεις Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)
δύνανται να είναι, είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής,
είτε διδάκτορες. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ε.Α.Π. δύναται να επιλέγει και κατόχους
μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής (Π.Δ. 123/1984). Τα μέλη Σ.Ε.Π. της Ε.Θ.Ε. συνάπτουν συμβάσεις
ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
ενός ακαδημαϊκού έτους, ήτοι δέκα (10) μηνών, για την κάλυψη συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών αναγκών έκαστου ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό,
διδακτικό, επαγγελματικό) στο γνωστικό αντικείμενο της Ε.Θ.Ε. που υποβάλλουν
υποψηφιότητα, όπως αυτή σκιαγραφείται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr). Επίσης,
έχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. στην Πάτρα κατ’
ελάχιστο τριών ημερών ανά εβδομάδα.
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
επισκεφθούν το «Πληροφοριακό Έντυπο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μελών
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 201.-201.»
στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των
Μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) οφείλουν να υποβάλουν
αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι
υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ)
1.
2.
3.

Απόδειξη Παραλαβής Αίτησης (εκτυπώνεται από το σύστημα)
Αίτηση (εκτυπώνεται από το σύστημα και υπογράφεται από τον υποψήφιο)
Συνοπτικός Πίνακας Προσόντων (εκτυπώνεται από το σύστημα και υπογράφεται από τον
υποψήφιο)
4. Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
5. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών
(Όσοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από
Επίσημη Μετάφραση και Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)
6.

Βεβαιώσεις ή Αντίγραφα βεβαιώσεων, που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία, ισότιμη
υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, εκτεταμένο επαγγελματικό και
συγγραφικό έργο
7. Ειδικότερα για τα μέλη ΔΕΠ της ημεδαπής απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από το
Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου στο οποίο υπηρετούν
8. Τονίζεται, ότι σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιολογητικά που αφορούν δημοσιεύσεις,
επιστημονικές εργασίες και βιβλία, δεν θα πρέπει αυτά να αποστέλλονται ολόκληρα αλλά
μόνο φωτοτυπία της πρώτης (1ης) σελίδας του βιβλίου ή του άρθρου, στην οποία
φαίνονται: ο τίτλος της εργασίας, το περιοδικό ή το βιβλίο που έχει δημοσιευθεί καθώς και
ο συγγραφέας.
9. Αντίγραφα δικαιολογητικών, που κατά την κρίση του ο υποψήφιος θεωρεί απαραίτητα
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του και την τεκμηρίωση του βιογραφικού του (σε
περίπτωση που προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους)
10. Μία Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
Α) «Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μου αίτηση, καθώς και στο φάκελο
υποψηφιότητάς μου είναι αληθή και σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για μέλη Σ.ΕΠ. του Ε.Α.Π. Αποδέχομαι το δικαίωμα του ΕΑΠ για χρήση, στατιστική
επεξεργασία και κοινοποίηση όλων των στοιχείων που έχω υποβάλει.»

11. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Όσοι από τους υποψηφίους έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους από την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ακ. έτους 2002-03 και μετέπειτα, είτε αυτοί έχουν
επιλεγεί ως μέλη Σ.Ε.Π., είτε όχι, δεν είναι αναγκαίο να αποστείλουν εκ νέου τα
δικαιολογητικά για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πλην του
πρόσφατου αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος στην Ελληνική γλώσσα το οποίο θα
πρέπει να επικαιροποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα, και επιπροσθέτως να αποσταλεί
και σε έντυπη μορφή), καθώς αυτά τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Δύνανται όμως να
αποστείλουν συμπληρωματικά οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν απαραίτητο για την
υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2019 αποκλειστικά και
μόνον με συστημένη επιστολή.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση
πριν το ακ. έτος 2002-2003, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
αποκλειστικά και μόνον με συστημένη επιστολή.
Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δύνανται να
προσέρχονται στα γραφεία του Ε.Α.Π. (Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα) τις εργάσιμες
ημέρες και από 09:00 π.μ. έως και 15:00 μ.μ., προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
αίτησή τους.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (..-..-2016), δε θα
λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει,
τυχόν δε αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή θα θεωρείται εκπρόθεσμη.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος, αποστέλλονται
αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στην έδρα του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα
Υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. Θ.Ε. 201.-201.
Ονομ/μο:……………… Πατρώνυμο:……………….
Τίτλος/Κωδικός Θ.Ε.: ………………
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά( www.eap.gr)
Α π ό . . - . . - 2 0 1 . (  0 0 : 0 0 ) ως τις ..-..-201. (  0 0 : 0 0 )

Η αποστολή δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με συστημένη
επιστολή
Από ..-..-201. ως ..-..-201.

*Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των θέσεων από
ΥΠ.Π.Ε.Θ. & ΥΠΕΘΟ
Πάτρα, ../../201.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ Ε.Α.Π.

Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Σ.Ε.Π.) ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ 2016-2019
1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ E.Α.Π.
Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης, ως και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η
προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας
στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από Απόσταση.

2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
α) Βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι: i) η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) και ii) η
Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.), κάθε μία από τις οποίες καλύπτει ένα
διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. β) i) Κάθε Θ.Ε.
περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη
μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των Α.Ε.Ι. ii) Κάθε Ε.Θ.Ε. περιλαμβάνει
αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών, που
δύναται να περιλαμβάνει. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Ε.Θ.Ε. αντιστοιχεί σε τρία
συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα. γ) i) Η διδασκαλία κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των
εξετάσεων, διαρκεί δέκα (10) μήνες. ii) Η Ε.Θ.Ε. δομείται σε ένα, δύο, ή το μέγιστο, τρεις
κύκλους σπουδών. Οι σπουδές σε κάθε εργαστηριακό κύκλο διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος,
αλλά η εκτέλεση των πειραμάτων και η εκτέλεση εργαστηριακών δραστηριοτήτων δύναται να
προγραμματίζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους και iii)
Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται ανά έτος οι παρεχόμενες Θεματικές Ενότητες και
Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Οι
ημερομηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν για όλες τις Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. Με
απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται ο αριθμός των υποενοτήτων και εργαστηριακών
κύκλων ανά Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. αντίστοιχα. Η διδασκαλία της Θ.Ε. και της Ε.Θ.Ε. γίνεται από

την αντίστοιχη Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.), η οποία περιλαμβάνει μέλη
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. και αριθμό μελών
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., ανάλογα με τις ανάγκες
του Προγράμματος. Οι σπουδές στο Ε.Α.Π. γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές
περιπτώσεις, που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση των
Κοσμητειών, το Ε.Α.Π. δύναται να προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών ή Θεματικές Ενότητες
και σε ξένη γλώσσα.

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Διδακτικό Προσωπικό του E.Α.Π. αποτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
(Δ.Ε.Π.) και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.). Έργο των μελών Δ.Ε.Π.
και Σ.Ε.Π. του E.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 E.Α.Π. θεωρείται:
α) για τα μέλη ΔΕΠ των άλλων Α.Ε.Ι., ο νομός όπου εδρεύει η Σχολή του Α.Ε.Ι. στο οποίο
υπηρετούν (άρθρο 23 του Ν. 4009/2011)
β) για τους υποψηφίους της ημεδαπής, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους και
γ) για τους υποψηφίους του εξωτερικού, η πόλη των Αθηνών.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι, είτε μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες και συνάπτουν
συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους (ήτοι δέκα (10) μηνών), για την κάλυψη συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π., σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να αναθέσει το
ανωτέρω έργο και σε 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
καθορίζεται 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 ή
Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες, με απόφαση της Συγκλήτου κάθε τρία (3) έτη. Μέχρι να
συγκροτηθεί η Σύγκλητος σε σώμα, όλα τα μέλη Σ.Ε.Π. επιλέγονται με απόφαση της Δ.Ε. του
Ιδρύματος, μετά από σχετική πρόσκληση. Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι όροι της
σύβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές τους 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.,
ανά Θ.Ε. ή Ε.Θ.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. ή Ε.Θ.Ε.
Η Τριμελής Επιτροπή αξιολογεί τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ και υποβάλλει την αντίστοιχη
Εισήγησή της-Πρακτικά Αξιολόγησης στη Δ.Ε., συνοδευόμενα από δύο (2) πίνακες κατάταξης
προτεινόμενων μελών Σ.Ε.Π., που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Στον πίνακα Α’ θα
περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη Σ.Ε.Π. ήσαν ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά το αμέσως
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και στον πίνακα Β’ όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν ήσαν ενεργά ή
αξιολογούνται για πρώτη φορά. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π.
ανά Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα γίνεται σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α’
και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β’. Για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος τα ήδη επιλεγέντα
από τους πίνακες Α’ και Β’ μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη

Σ.Ε.Π. για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την
Πρόσκληση.
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.
Η αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή
της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.
Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.
Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π., που ορίζονται ταυτόχρονα και
Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών ή Συντονιστές Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε.,, στις οποίες δεν έχει
εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. που θα επιλέγεται κάθε φορά, θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες,
που θα προκύψουν από την επιλογή των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. από τους φοιτητές, ως και τη
γεωγραφική χωροθέτησή τους τα Ακ. Έτη 2016-2019.
Διευκρινίζεται, ότι ο αριθμός των προτεινομένων μελών Σ.Ε.Π. ανά πίνακα κατάταξης θα
ευρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με τα εκάστοτε δημιουργούμενα τμήματα των φοιτητών
και η ανάθεση έργου ανά Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται σε ποσοστό
85% από τον πίνακα Α’ και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β’, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω.

5. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΝΑΘΕΣΗ
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του αρθ. 37 του Ν. 4186/2013, που αντικατέστησε το εδάφιο
10 του αρθ. 4 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του, υποψήφιοι για τις θέσεις Μελών
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) μπορούν να είναι, είτε μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες και συνάπτουν
συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, ήτοι δέκα (10) μηνών για την κάλυψη συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών αναγκών και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης ανάθεσης έργου για
κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την Πρόσκληση.
Το Ε.Α.Π. σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να προσλάβει και κατόχους
μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής (Π.Δ. 123/1984, ως ισχύει σήμερα μετά την εφαρμογή του ν. 4009/2011). Οι
υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό,
επαγγελματικό) στο γνωστικό αντικείμενο της Ε.Θ.Ε., που υποβάλλουν υποψηφιότητα., όπως
αυτή σκιαγραφείται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
1.
2.

3.

4.

Μελέτη του επιμορφωτικού – ενημερωτικού υλικού, που δίδεται από το E.Α.Π.
Μελέτη και αφομοίωση του διδακτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). (Τα μέλη
ΣΕΠ, για την καλύτερη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου και της διδακτέας ύλης της
Θ.Ε., που θα κληθούν να διδάξουν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα
δύνανται να ενημερώνονται από την “Εξ αποστάσεως βιβλιοθήκη και υπηρεσίες
πληροφόρησης του E.Α.Π.”, Πατρών – Κλάους 183, 26 335, Πάτρα, τηλ.: 2610-367830,
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα).
Αποστολή πέντε-έξι επιστολών ενημερωτικού / εμψυχωτικού χαρακτήρα προς όλους τους
φοιτητές. (Οι επιστολές περιέχουν πληροφορίες και παρατηρήσεις γενικού ενδιαφέροντος
για την πορεία των σπουδών, προετοιμασία για τις προσεχείς ομαδικές συμβουλευτικές
συναντήσεις, βιβλιογραφικές και μεθοδολογικές οδηγίες κ.λ.π.)
Παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων – σεμιναρίων, τα οποία θα
καθορίζονται από τη Μονάδα Αξιολόγησης του E.Α.Π.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Επικοινωνία τηλεφωνική / γραπτή / ηλεκτρονική με κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του
Ακ. Έτους σε τακτές ημέρες και ώρες, που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του διδάσκοντα και
του διδασκόμενου.
Προετοιμασία και συμμετοχή σε πέντε (5) τετράωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές
Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.). (Στόχος είναι να ενθαρρύνει το μέλος Σ.Ε.Π. τους φοιτητές στη
μαθησιακή τους πορεία και να τους προτείνει βιβλιογραφικές πηγές).
Προετοιμασία και συμμετοχή σε τέσσερις (4) συναντήσεις με την Ομάδα Διδακτικού
Προσωπικού (Ο.Δ.Π.).
Κατάθεση προτάσεων προς συζήτηση σε κάθε συνάντηση Ο.Δ.Π.
Συμμετοχή στην: α) εκπόνηση θεμάτων γραπτών εργασιών, β) εκπόνηση θεμάτων
τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων και γ) κατάρτιση καταλόγου δυσνόητων σημείων
του εκπαιδευτικού και βοηθητικού υλικού.
Βαθμολόγηση τεσσάρων (4) έως έξι (6) γραπτών εργασιών των φοιτητών και διόρθωση
γραπτών των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων και παράδοση βαθμολογίας εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Συμμετοχή στις επιτηρήσεις των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων της Θεματικής
Ενότητας στην οποία διδάσκει το μέλος Σ.Ε.Π., αλλά και στις αντίστοιχες άλλων
Θεματικών Ενοτήτων του ιδίου ή άλλου Προγράμματος Σπουδών, εφόσον κριθεί
αναγκαίο.
Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών, εφόσον του ανατεθούν στο ίδιο ή άλλο Πρόγραμμα
Σπουδών.
Σύνταξη ολιγοσέλιδης επιστημονικής έκθεσης στο τέλος του διδακτικού έτους που
υποβάλλεται στον ΔΠΣ και προωθείται στην Κοσμητεία της Σχολής.

7. ΑΜΟΙΒΗ
(Τα αναφερόμενα ποσά είναι ενδεικτικά. Το ύψος των αμοιβών θα καθορίζεται
κάθε φορά με απόφαση της Δ.Ε. του E.Α.Π.)
Οι αμοιβές των μελών Σ.Ε.Π. του E.Α.Π. καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος
ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού. Για ένα πλήρες τμήμα φοιτητών
αντιστοιχεί αμοιβή ποσού 8.800 € μικτά ανά ακαδημαϊκό έτος, αφαιρουμένων των τυχόν από
το νόμο παρακρατήσεων υπέρ τρίτων (προείσπραξη φόρου κ.λ.π.).
 Πλήρες τμήμα για τα Προπτυχιακά Π.Σ. καθώς και τα Μεταπτυχιακά Π.Σ.
θεωρείται εκείνο που έχει ± 4 → 30 φοιτητές.
Το Ε.Α.Π. έχει το δικαίωμα να αποφασίζει μονομερώς μικρές αποκλίσεις στον αριθμό των
φοιτητών που αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες δε θα υπερβαίνουν, ή δε θα υπολείπονται του
ως άνω ορίου, χωρίς βεβαίως αυτό να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση και υποχρέωση
του E.Α.Π. προς αντίστοιχη αύξηση, ή μείωση, της αμοιβής του μέλους Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.).
Για τη διόρθωση των γραπτών των φοιτητών, που εγγράφονται μόνο για συμμετοχή στις
γραπτές εξετάσεις, θα χορηγείται αμοιβή ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών που
αναλαμβάνει κάθε μέλος Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα για τη διόρθωση 1-4 γραπτών στις τελικές
εξετάσεις λαμβάνεται αμοιβή που αντιστοιχεί σε 1 φοιτητή κανονικής φοίτησης, 5-8 γραπτών
αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 2 φοιτητές κανονικής φοίτησης και ούτω καθεξής.
Το μέλος Σ.Ε.Π. υποχρεούται, εφόσον το Ε.Α.Π. ορίσει, να επιβλέψει Διπλωματικές Εργασίες
ως 1ος ή/και 2ος κριτής. Σε περίπτωση τέτοιας ανάθεσης, η αμοιβή για το έργο που θα
εκτελεσθεί κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου ανέρχεται στο ποσό των 560 € μικτά,
αφαιρουμένων των τυχόν από το νόμο παρακρατήσεων υπέρ τρίτων (προείσπραξη φόρου κ.λ.π.)
ανά Διπλωματική Εργασία. Εφόσον κάποιο μέλος Σ.Ε.Π. οριστεί 1 ος κριτής Διπλωματικών
Εργασιών, το Ε.Α.Π. μπορεί να τον ορίσει και ως 2ο κριτή σε Διπλωματικές Εργασίες χωρίς
την καταβολή επιπλέον αμοιβής.
Για την κάλυψη των δαπανών μετακινήσεως (οδοιπορικά) θα καταβάλλονται οι αντίστοιχες
δαπάνες με την προσκόμιση των απαραίτητων πρωτότυπων παραστατικών δικαιολογητικών
στοιχείων, όπως προβλέπονται από τον Ν. 2685/1999 και μετά τη σχετική εκκαθάρισή τους

από το αρμόδιο τμήμα του Ε.Α.Π. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες μετακίνησης (οδοιπορικά)
υπολογίζονται με βάση την έδρα του μέλους Σ.Ε.Π., όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω στην
παράγραφο 3.
Πρόσθετη εφάπαξ αμοιβή
 Ποσό Διά Ζώσης Επικοινωνίας και Εφαρμογής Συστημάτων Τεχνολογίας: 1.050 €
μικτά (Το λαμβάνουν μόνο όσα μέλη Σ.Ε.Π. αναλαμβάνουν τμήμα) .
 Ποσό Βοηθού Συντονιστή: από 11-20 μέλη Σ.Ε.Π. 1.200 €, από 21 μέλη Σ.Ε.Π. και
πάνω 1.800 € (Ο αριθμός των Σ.Ε.Π. αναφέρεται μόνο σε αυτούς που έχουν αναλάβει
τμήμα και όχι επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών).
 Ποσό Συντονιστή Θεματικής Ενότητας: από 0-10 μέλη Σ.Ε.Π. 1.000 €, από 11-20 μέλη
Σ.Ε.Π. 2.000 €, από 21 μέλη Σ.Ε.Π. και πάνω 3.000 € (Ο αριθμός των Σ.Ε.Π.
αναφέρεται μόνο σε αυτούς που έχουν αναλάβει τμήμα και όχι επίβλεψη
Διπλωματικών Εργασιών).
 Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών: από 0-20 μέλη Σ.Ε.Π. 1.000 €, από 21-40 μέλη
Σ.Ε.Π. 2.000 €, από 41 μέλη Σ.Ε.Π. και πάνω 3.000 € (Ο αριθμός των Σ.Ε.Π.
αναφέρεται σε αυτούς που έχουν αναλάβει τμήμα καθώς επίσης και επίβλεψη
Διπλωματικών Εργασιών).

8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι διάρκειας
ενός ακαδημαϊκού έτους (10 μήνες) και καταρτίζεται μετά την έναρξη των σπουδών και την
οριστικοποίηση των τμημάτων στις διάφορες πόλεις. Οι όροι της σύμβασης, το ύψος και ο
τρόπος καταβολής της αμοιβής για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.
του E.Α.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.)
για τα ακ. έτη 2016-2019
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση σε μία (1) έως και
δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιος
υποψήφιος έχει υποβάλει περισσότερες από μία ηλεκτρονικές αιτήσεις, η αίτησή του
θα απορρίπτεται και δε θα αξιολογείται για καμία Θ.Ε.
Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. υπέχει
τη θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το Ν. 1599/86 άρθρο 8 και υποδηλώνει:
i) Ότι τα στοιχεία που υποβάλλει ο υποψήφιος είναι αληθή και σύμφωνα με την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
ii) Αποδοχή του δικαιώματος του Ε.Α.Π. για κοινοποίηση, στατιστική χρήση και
επεξεργασία των στοιχείων που δηλώνει ο υποψήφιος
iii) Τη ρητή και αμετάκλητη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, καθώς και των
αποφάσεων της Δ.Ε. και των Κοσμητειών του Ε.Α.Π., που σχετίζονται άμεσα με την
πρόσκληση και θέματα μελών Σ.Ε.Π.
Όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης συμπληρώνονται με ελληνικούς κεφαλαίους
χαρακτήρες. Παρακαλούμε για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, διότι
χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Α.Π.
Τα στοιχεία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο πεδίο «Αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα» της ηλεκτρονική αίτησης, πρέπει να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και
σαφήνεια, ώστε οι επιτροπές κρίσης να μπορέσουν να επιτελέσουν με τον καλύτερο
δυνατό και αντικειμενικό τρόπο το έργο τους.

Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι εμπιστευτικά και δεν μπορούν να
μεταβληθούν από τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο (με τον
κωδικό που θα του δοθεί με την υποβολή της αίτησης, αφού η όλη καταγραφή και
επεξεργασία των στοιχείων είναι καθαρώς ηλεκτρονική και σ' αυτή δεν παρεμβάλλεται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο ανθρώπινος παράγοντας).
Όσοι έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση από την πρόσκληση του ακ. έτους 2002-03
και έπειτα, είτε έχουν επιλεγεί ως μέλη Σ.Ε.Π. είτε όχι, πρέπει να υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επιλογής "Ανανέωση Αίτησης Παλαιού
Σ.Ε.Π./Υποψηφίου", έτσι ώστε να οδηγηθούν στην ήδη υπάρχουσα αίτησή τους, χωρίς
να χρειαστεί να πληκτρολογήσουν από την αρχή όλα τα στοιχεία τους, παρά μόνο
αυτά που έχουν μεταβληθεί.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, θα επιλέξουν την ένδειξη
"Νέα Αίτηση (δεν έχω κωδικό πρόσβασης)".
Όσοι επιθυμούν να μεταβάλλουν την αίτησή τους, θα επιλέξουν την ένδειξη
"Μεταβολή Αίτησης (έχω ήδη υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για τα ακ.έτη 2016-2019)".
Αλλαγή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση μπορεί να γίνει μόνο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της πρόσκλησης και μετά από πιστοποίηση της
«ταυτότητας» του υποψηφίου με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τον
Κωδικό Πρόσβασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το σύστημα ‘’κλειδώνει’’ και δεν
επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση στην αίτηση.
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, στην οθόνη του υπολογιστή θα
εμφανιστεί η «Απόδειξη Παραλαβής Αίτησης», που πιστοποιεί την παραλαβή της
αίτησης από το E.Α.Π. Στο μήνυμα αυτό θα αναφέρεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου, η
Ημερομηνία Υποβολής της αίτησης, καθώς και ο Κωδικός πρόσβασης, ο οποίος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για τυχόν μεταβολή της αίτησης. Μετά την
εμφάνιση της παραπάνω ένδειξης είναι απολύτως σίγουρο πως η αίτηση έχει
καταγραφεί στα υπολογιστικά συστήματα του E.Α.Π. Η υποβολή αιτήματος στο E.Α.Π.
για την επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησης είναι άσκοπη. Επιθυμητό είναι να
εκτυπωθεί η «Απόδειξη Παραλαβής Αίτησης» και φυλαχθεί, ώστε σε μελλοντική
επικοινωνία με το E.Α.Π. να είναι ευκολότερη η εξυπηρέτηση του υποψηφίου.
Μετά την εμφάνιση της ένδειξης «Απόδειξη Παραλαβής Αίτησης», ο υποψήφιος
προχωρεί σε «Εκτύπωση Αίτησης» για κάθε μία Θ.Ε. που έχει δηλώσει, ώστε να
εμφανιστεί στην οθόνη του η Αίτηση και ο Συνοπτικός Πίνακας Προσόντων
συμπληρωμένα με τα στοιχεία που έχει ήδη καταχωρήσει και έτοιμα για εκτύπωση.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, τα εκτυπώνουν και αφού τα υπογράψουν
θα τα συνυποβάλλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μέσω συστημένης
επιστολής του ταχυδρομείου.
Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος επιθυμεί να ακυρώσει την αίτησή του, η ακύρωση
γίνεται αποκλειστικά και μόνον με την υποβολή έντυπης αίτησης προς το Τμήμα
Προσωπικού του E.Α.Π. και όχι ηλεκτρονικά.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η επιτροπή
αξιολόγησης, είναι πιθανό να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προσκομίσει κάποια
επιπλέον στοιχεία ή να διευκρινίσει κάποια στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό
σημείωμα. Επιπλέον, η επιτροπή αξιολόγησης είναι πιθανό να καλέσει τον υποψήφιο για
προσωπική συνέντευξη.
Η υπ οβ ολ ή τ ων αιτ ή σ εων θα γ ίν ει α ποκ λε ισ τικά η λεκτ ρ ον ικά
( w ww .e a p. gr)
Α π ό . . - . . - 2 0 1 . (  0 0 : 0 0 ) έως τις . . - . . - 2 0 1 . (  0 0 : 0 0 )

Η αποστολή δικαιολογητικών αποκλειστικά με συστημένη επιστολή
από..-..-201. έως ..-..-201.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Όσοι από τους υποψηφίους έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους από την πρόσκληση
του ακ. έτους 2002-03 και έπειτα, είτε αυτοί έχουν επιλεγεί ως μέλη Σ.Ε.Π. είτε όχι δεν είναι
απαραίτητο να αποστείλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά για την παρούσα πρόσκληση (πλην
του πρόσφατου αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος το οποίο θα πρέπει να
επικαιροποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα καθώς επίσης να σταλεί και σε έντυπη μορφή),
καθώς αυτά τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Μπορούν όμως να αποστείλουν
συμπληρωματικά οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν απαραίτητο για την υποστήριξη της
υποψηφιότητάς τους για τα ακ. έτη 2016-2019 αποκλειστικά με συστημένη επιστολή.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση πριν το
ακ. έτος 2002-2003, θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά
με συστημένη επιστολή.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (..-..-201.), δε θα λαμβάνεται
υπόψη καμία τροποποίηση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και καμία
αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή αίτησης και την
αποστολή των δικαιολογητικών, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά
ή ηλεκτρονικά με το Τμήμα Προσωπικού του Ε.Α.Π. και
συγκεκριμένα με το Γραφείο Θεμάτων Σ.Ε.Π. …. (κ. …… , 26103676.., @ …… @eap.gr)
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται
αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
στην παρακάτω διεύθυνση:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα
Υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. Ε.Θ.Ε 2016-2019
Ονομ/μο:……………… Πατρώνυμο:……………….
Κωδικός Θ.Ε.: Τίτλος Θεματικής Ενότητας

7. Πλαίσιο έγκρισης Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών.
Η Δ.Ε. ύστερα από την υπογραφή του Memorandum of Understanding (MOU)
Between the European open and distance teaching universities on Short Learning
Programmes,
αποφάσισε όπως εγκρίνει το πλαίσιο λειτουργίας και παροχής των Συντόμων
Προγραμμάτων Σπουδών στο Ε.Α.Π. όπως αυτό αποτυπώνεται παρακάτω:
Τα Σύντομα Προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο ακολουθούν όσα προβλέπονται στο Memorandum of
Understanding (MOU) Between the European open and distance teaching universities

on Short Learning Programmes, που συνυπέγραψε το ΕΑΠ στη Σύνοδο Κορυφής
Ευρωπαϊκής Ένωσης-EADTU, στις Βρυξέλλες στις 15 Απριλίου 2015.
Με βάση αυτό το MOU, τα Σύντομα Προγράμματα απαντούν στην ανάγκη για
ευέλικτη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη, ειδικά σε σχέση με τη συνεχιζόμενη
επαγγελματική

ανάπτυξη.

Τα

Σύντομα

Προγράμματα

προβλέπεται

να

χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία σε ευρύτερα Προγράμματα για Απόκτηση
Προσόντων, με τη δυνατότητα να εντάσσονται σε αυτά πιστωτικές εκπαιδευτικές
μονάδες από διάφορα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Επίσης, τα
Σύντομα Προγράμματα μπορεί να αξιοποιηθούν για να διευκολύνουν την ομαλή
μετάβαση

ευπαθών

ομάδων

(μετανάστες,

πρόσφυγες

κ.ά.)

σε

ευρωπαϊκά

προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι προϋποθέσεις για να σχεδιαστούν και να ξεκινήσουν να προσφέρονται
Σύντομα Προγράμματα στο ΕΑΠ, είναι οι ακόλουθες:


Υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.



Εντάσσονται σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και επιστημονικό κλάδο
(σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του European Research Council).



Αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων
(EQF, επίπεδα 4 ως 8).



Πιστώνονται με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων ECTS, με ανώτατο όριο για το
ΕΑΠ τις 20 μονάδες ECTS. Ως αντιστοιχία φόρτου εργασίας και ECTS νοείται
αυτή των 30 ωρών εργασίας του φοιτητή για 1 μονάδα ECTS.



Οδηγούν στην απόκτηση ενός από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά που παρέχει
το Ε.Α.Π.: α) Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, β) Πιστοποιητικά
μεταπτυχιακής

επιμόρφωσης.

Οι

υπάρχουσες

Θεματικές

Ενότητες,

Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες και Ενότητες Πρακτικής Άσκησης
θεωρούνται επίσης Σύντομα Προγράμματα, οδηγούν σε γ) Πιστοποιητικά
παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων, Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων
και Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, αλλά δεν εφαρμόζεται για αυτές η
διαδικασία έγκρισης των άλλων Συντόμων Προγραμμάτων.


Να μην υπάρχει κανένα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων με τους ήδη
εγγεγραμμένους φοιτητές στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π., καθώς και με
υποψηφίους φοιτητές που δεν είχαν κληρωθεί ή εγγραφεί στα Προγράμματα
Σπουδών του Ε.Α.Π..



Το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των Συντόμων Προγραμμάτων
δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος ή να λειτουργούν υποστηρικτικά σε
προσφερόμενα από το Ε.Α.Π. Προγράμματα Σπουδών.



Να υπάρχει ανάλυση για την ανάγκη χρήσης πόρων και υποδομών του Ε.Α.Π.,
για την υλοποίηση των Συντόμων Προγραμμάτων, ώστε να υπολογίζεται το
ποσοστό χρέωσης δικαιωμάτων του Ε.Α.Π. (επιπλέον του οριζόμενου από την
Ε.Δ.Ε.Λ. ποσοστού διαχείρισης) που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 25% του
συνολικού προϋπολογισμού του σχεδιασμού και της υλοποίησης του κάθε
Σύντομου Προγράμματος.
Τα Σύντομα Προγράμματα προτείνονται από τις Κοσμητείες, μετά από εισήγηση

μελών Δ.Ε.Π. ή μελών Σ.Ε.Π. που διδάσκουν σε Θεματικές Ενότητες της κάθε
Σχολής, και εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Της έγκρισης προηγείται
προεργασία και γνωμοδότηση από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και αποτελείται από δύο μέλη της Δ.Ε., ένα
μέλος ΔΕΠ της προτείνουσας Κοσμητείας και δύο εξωτερικούς εμπειρογνώμονες,
που δεν μπορούν να είναι μέλη ΣΕΠ του Ε.Α.Π.. Την Επιτροπή συντονίζει ο
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, που σε συνέχεια των
προβλεπόμενων στο MOU έχει οριστεί ως το πρόσωπο επαφής με την EADTU για τα
Σύντομα Προγράμματα του ΕΑΠ.
Παλαιότερα του Μαΐου 2016 Σύντομα Προγράμματα, σεμινάρια, καταρτίσεις
στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, που
λειτουργούσαν χωρίς ρητή έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής και δεν πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις, παύουν να προσφέρονται. Η χρήση της ονομασίας, των
διακριτικών σημάτων, των πόρων και υποδομών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου θεωρείται, στις παραπάνω περιπτώσεις, καταχρηστική.
Η Διοικούσα Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ακαδημαϊκή
ανάπτυξη του ΕΑΠ, δύναται να αποφασίσει την ανάθεση σε μέλη ΔΕΠ, μέλη ΣΕΠ ή
σε

εξωτερικούς

ειδικούς

τον

σχεδιασμό

και

την

υλοποίηση

Συντόμων

Προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων είτε από το Ε.Α.Π. είτε από ευρωπαϊκές ή
εθνικές δράσεις.

Και σε αυτή την περίπτωση, η πενταμελής Επιτροπή, όπως

αναγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, εισηγείται για τη σκοπιμότητα, το
περιεχόμενο και τους όρους σχεδιασμού και προσφοράς του εκάστοτε Σύντομου
Προγράμματος.

8. Συγκρότηση Επιτροπής και πλαίσιο προτεραιοτήτων για τη στρατηγική
συνεργασία Ε.Α.Π.-Α.Π.ΚΥ..
Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη,
α) τη με αρ. πρωτ. 466/18-04-2016 επιστολή του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη που αφορά προτάσεις για τη
στρατηγική συνεργασία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου για τη διατήρηση σχέσεων συνεργασίας και σύμπραξης,
όπως:


τη συγκρότηση Επιτροπής Ενίσχυσης Συνεργασίας ΕΑΠ-ΑΠΚΥ, με
αντικείμενο τη αναζήτηση των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων για συμπράξεις
στο επίπεδο των υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών των δύο
Πανεπιστημίων, καθώς και τη διερεύνηση δυνατοτήτων κοινής παροχής νέων
Προγραμμάτων Σπουδών,



την ενίσχυση της ανταλλαγής στοιχείων και τεχνογνωσίας στα διάφορα πεδία
της ανοικτής και εξ αποστάσεως, με σκοπό την αμοιβαία επωφελή βελτίωση
των παρεχομένων υπηρεσιών των δύο Ιδρυμάτων,



τη σύμπραξη σε θέματα διεθνών σχέσεων, τόσο στις εργασίες των διεθνών
Ενώσεων όπου τα δύο Πανεπιστήμια συμμετέχουν, όσο και στις επαφές με
Πανεπιστήμια και φορείς της λεκάνης της Μεσογείου,

β) την από 4 Μαΐου 2016 επιστολή του Προέδρου της Δ.Ε. του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου, με την οποία δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του ΑΠΚΥ με τις
ανωτέρω προτάσεις για συνεργασία και ορίζει εκπροσώπους για την Επιτροπή
Ενίσχυσης Συνεργασίας τους κάτωθι:


καθηγητή Άγι Παπαδόπουλο, Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων,



κ. Χαράλαμπο Προύντζο, Αντιπρόεδρο Διοίκησης και Οικονομικών,



κ. Χριστόφορο Χριστοδουλίδη, Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών,

αποφάσισε όπως ορίσει μέλη της Επιτροπής Ενίσχυσης Συνεργασίας ΕΑΠ-ΑΠΚΥ:
1.τον Αντιπρόεδρο Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών κ. Χρ. Κροντηρά,
2. τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη
και
3. τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γρ.
Τζόλα.

9. Διαμόρφωση νέου πλαισίου για τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του
Ε.Α.Π. και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για το Κοινό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» (ΤΛΧ)
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. 325/07-04-2016 επιστολή του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη προς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 296/04-04-2016 Συνεδρίασή
της,

β) την από 26-04-2016 απαντητική επιστολή της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών
Θεμάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κ. Edna Yamasaki Patrikiou,
αποφάσισε όπως:
1. εξουσιοδοτήσει τη Νομική Σύμβουλο του Ε.Α.Π. κ. Αρ. Μαρούντα να διερευνήσει
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να λυθεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
που έχει υπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το Κοινό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» (ΤΛΧ),
2. εξουσιοδοτήσει τον Αντιπρόεδρο κ. Γ. Ανδρουλάκη να επικοινωνήσει με την κ.
Edna Yamasaki Patrikiou προκειμένου να συζητηθεί το πλαίσιο λύσης του Ειδικού
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
10. Εκπροσώπηση του Ε.Α.Π.:
α) στην Ευρω-αραβική Σύνοδο Πανεπιστημίων και
β) στην Ομάδα Στρατηγικών Προτεραιοτήτων 2017-2020 του ICDE.
Η Δ.Ε., αποφάσισε όπως:
α) στην Ευρω-αραβική Σύνοδο Πανεπιστημίων που θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη από
25 – 27 Μαίου 2016 και
β) στην Ομάδα Στρατηγικών Προτεραιοτήτων 2017-2020 του ICDE,
εκπροσωπήσει το Ε.Α.Π. ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών
Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης.
11. Σχετικά με την έγκριση πρακτικού της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
και καθομολόγηση του Υποψήφιου Διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών, κ.Τσιγώνια Μάριου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. την υπ. αριθμ. ΤΕΚ:453/18-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Εκπαίδευσης,
σχετικά με την έγκριση πρακτικού της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και
καθομολόγηση του Υποψήφιου Διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, κ.
Τσιγώνια Μάριου,
2. τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Περίοδος4»
Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται στην Κοσμητεία, παρουσία του Πρυτάνεως,
των Κοσμητόρων και μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ή παρουσία του
Πρυτάνεως, των Κοσμητόρων και μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μετά την
απόφαση έγκρισης της Κοσμητείας. και
3. το από 08/04/2016 Πρακτικό της Εξεταστικής Επταμελούς Επιτροπής για την
κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Τσιγώνια Μάριου, όπου αποτυπώνεται ότι ο
εν λόγω υποψήφιος διδάκτωρ ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξέτασή του,
αποφάσισε όπως εγκρίνει
α) το από 08/04/2016 Πρακτικό της Εξεταστικής Επταμελούς Επιτροπής για την
κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Τσιγώνια Μάριου και
β) την καθομολόγηση του διδάκτορος της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, κ.
Τσιγώνια Μάριου, παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε., Καθηγητή Β. Καρδάση.

12. Εγγραφή - συνδρομή στον ηλεκτρονικό «Χάρτη Προθεσμιών για Υποβολή
Προτάσεων» του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ERA-323/06-05-2016 έγγραφο του γραφείου Erasmus+ σχετικά με
εγγραφή (συνδρομή) στον ηλεκτρονικό «Χάρτη Προθεσμιών για Υποβολή
Προτάσεων» του Ευρωπαϊκού γραφείου Κύπρου,
β) τα πιθανά οφέλη από τη χρήση του ανωτέρω εργαλείου καθώς θα παρέχεται
πρόσβαση σε όλες τις ενεργές ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, μέσω
μιας και μόνο σελίδας,
γ) τις δυνατότητες συνδρομής που υπάρχουν (ατομική και Ιδρυματική),
αποφάσισε την εγγραφή στον ηλεκτρονικό «Χάρτη Προθεσμιών για Υποβολή
Προτάσεων» του Ευρωπαϊκού γραφείου Κύπρου, με Ιδρυματική ετήσια συνδρομή
προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι Κοσμητείες και μέσω αυτών τα μέλη ΔΕΠ του
Ε.Α.Π. Επιπρόσθετα, δυνατότητα πρόσβασης θα παρέχεται και στα μέλη ΔΕΠ της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από το Τμήμα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.
Τέλος η Δ.Ε. εξουσιοδότησε την Αντιπρόεδρο του Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής
Πολιτικής κ. Ανδρ. Χατζηγιάννη, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με τους
υπευθύνους του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου για διαπραγμάτευση της ετήσιας
συνδρομής.
13. Προέγκριση Περιόδου Πρακτικής άσκησης Erasmus+ για 3 Μεταπτυχιακές
Φοιτήτριες της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. ERA:320/05-05-2016 εισήγηση του Γραφείου ERASMUS+, του
Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, σχετικά με την προέγκριση πρακτικής
άσκησης για 3 Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, στο
πλαίσιο της κινητικότητας ERASMUS+,
β) το με αρ. πρωτ. ERA:247/11-04-2016 Πρακτικό Επιλογής Φοιτητών (BA/MA &
PHD) για πραγματοποίηση περιόδου πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του
προγράμματος ERASMUS+ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016,
γ) τα με αρ. πρωτ. ERA: 317/05-05-2016, ERA: 318/05-05-2016 και ERA: 319/0505-2016 αντίγραφα συμφωνιών σπουδών (Learning Agreements for Studies),
αποφάσισε την προέγκριση συμμετοχής των φοιτητριών του μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα», κ.κ. Φιλώνη ΒαλεντίναΚλαούντια (Α.Μ. 90277), Μπαμπατζιά Σταυρούλα (Α.Μ. 112052) και Μαλλή Ελένη
(Α.Μ. 112047) στο πλαίσιο της κινητικότητας ERASMUS+.
14. Σχετικά με τη συνέχιση των εκπαιδευτικών καθηκόντων του κ. Δ. Νιάκα στο
ΕΑΠ, μετά από τη μετάκλησή του.

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την από 17-04-2016 αίτημα του κ. Δ. Νιάκα σχετικά
με τη συνέχιση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων στο Ε.Α.Π. μετά από τη
μετάκλησή του στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.,
αποφάσισε ομόφωνα
την συνέχιση της άσκησης του συνόλου των κάθε μορφής εκπαιδευτικών
καθηκόντων ή έργου εκ μέρους του κ. Δημητρίου Νιάκα, που μέχρι σήμερα ασκούσε
ως μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας»
(ΔΜΥ) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και τα οποία προσιδίαζαν ή πήγαζαν από
την εν λόγω ιδιότητά του, και μετά την αποχώρησή του από το Ίδρυμα εν όψει της
επικείμενης ανάληψης καθηκόντων και ορκωμοσίας του ως Καθηγητή στην Ιατρική
Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την δημοσίευση
του σχετικού ΦΕΚ την 13-04-2016. Και τούτο, γιατί λόγοι δημοσίου συμφέροντος,
ως και λόγοι που ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και της
αδιατάρακτης προσφερόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικά καθ’ ό μέρος
ασκείτο καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέσω του αποχωρούντος ως άνω Καθηγητή,
επιβάλλουν την συνέχιση του έργου του και μετά την αποχώρησή του, με δεδομένο
ότι το ακαδημαϊκό έτος στο Ε.Α.Π. σχεδόν ολοκληρώνεται και οποιαδήποτε τυχόν
μεταβολή στο ή στα φυσικά πρόσωπα, που θα αναλάμβαναν τα αντίστοιχα
καθήκοντα κρίνεται, ότι μάλλον θα δημιουργούσε αναστάτωση και ανασφάλεια
στους φοιτητές και στην εν γένει διαδικασία, καθ’ όσον η εξοικείωση, τόσο των
φοιτητών, όσο και των διδασκόντων και μη με τα νέα δεδομένα, θα απαιτούσε ικανό
χρονικό διάστημα, που θα λειτουργούσε αρνητικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε
κάθε περίπτωση, η παρούσα απόφαση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε αρμονία και με τα
άρθρα 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999, κατ΄ ανάλογη ευρύτατη εφαρμογή αυτών και
στην προκειμένη περίπτωση, συντασσόμενη με το όλο πνεύμα του νομοθέτη,
σύμφωνα με την οποία, εάν ex officio ένα φυσικό πρόσωπο ασκεί είτε ατομικά, είτε
ως μέλος ενός πολυμελούς Οργάνου συγκεκριμένα καθήκοντα δύναται να ασκεί αυτά
ακόμη και για ένα τρίμηνο από την αποβολή της συγκεκριμένης ιδιότητας μέχρι την
πλήρη αντικατάστασή του.
15. Σχετικά με τον ορισμό της κ. Α. Σγουρού, μέλους Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ως
Συντονίστρια στη Θεματική Ενότητα «Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου»
(ΦΥΕ31).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την με αρ. πρωτ. ΤΠ-1903/19-04-2016 εισήγηση του
Τμήματος Προσωπικού σχετικά με τον ορισμό της κ. Α. Σγουρού, μέλους Δ.Ε.Π. του
Ε.Α.Π., ως Συντονίστρια στη Θεματική Ενότητα «Δομή και Λειτουργία του
Κυττάρου» (ΦΥΕ31),
αποφάσισε ομόφωνα
τη μη ανάθεση περαιτέρω καθηκόντων στην κ. Αργυρώ Σγουρού, που τυχόν
απορρέουν, προσιδίαζαν, ή πήγαζαν από την ιδιότητά της ως μέλους Δ.Ε.Π. του
Ε.Α.Π. μετά την ανάληψη καθηκόντων στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί
θητεία στη Θ.Ε. «Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου» (ΦΥΕ31) του Προγράμματος
Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ) της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως και για λόγους, που
ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και της αδιατάρακτης
προσφερόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα ανωτέρω ασκούνται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο μέσω των ήδη προσφερόντων τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους με συμβάσεις
έργου, ή λόγω ιδιότητας, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το οποίο
σχεδόν ολοκληρώνεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν μεταβολή με την ανάθεση

αυτών στην κ. Α. Σγουρού κρίνεται, ότι μάλλον θα δημιουργούσε αναστάτωση και
ανασφάλεια στους φοιτητές και στην εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία, καθ’ όσον η
εξοικείωση των φοιτητών, με τη νέα διδάσκουσα- Μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., θα
απαιτούσε ικανό χρονικό διάστημα, όπως και εξοικείωση της ίδιας με τα νέα
δεδομένα , δράσεις και καθήκοντα, τα οποία και θα ασκήσει στο σύνολό τους, ως
προσιδιάζουν στην ιδιότητά της και στην βαθμίδα της, κατά το αμέσως επόμενο
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
16. Έγκριση χορήγησης αδειών μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε.:
1. ενέκρινε την από 06-04-2016 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή, της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Α. Καμέα, για χορήγηση άδειας, δύο (2)
ημερών, από 09-05-2016 έως 10-05-2016, προκειμένου να μεταβεί στη Ρώμη για να
συμμετέχει στο final translational project meeting του ερευνητικού έργου
SONETBULL,
2. ενέκρινε την από 18-04-2016 αίτηση του Επίκουρου Καθηγητή, της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Δ. Καλλέ, για χορήγηση άδειας μίας (1)
ημέρας, στις 22-04-2016, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα για προσωπικούς
λόγους και
3. ενέκρινε την από 07-04-2016 αίτηση της Λέκτορος, της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Ν. Γκιζάνη, για χορήγηση άδειας δεκατριών (13)
ημερών, από 12-06-2016 έως 25-06-2016, για να μεταβεί στην Ολλανδία για
επεξεργασία ραδιο-δεδομένων ενεργών γαλαξιακών πυρήνων και δημοσίευση των
αποτελεσμάτων.
18. Σχετικά με υπογραφές στις εκθέσεις προόδου των Υποψηφίων Διδακτόρων.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αριθμ. πρωτ. ΣΑΣ-48/29-01-2016 έγγραφο της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών σχετικά με υπογραφές στις εκθέσεις προόδου των Υποψηφίων Διδακτόρων,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ.118/19-01-2016 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της εν λόγω Σχολής σύμφωνα με την οποία ζητούν να επανεξεταστεί η
δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε εκθέσεις προόδου, επισημαίνοντας
ότι οι ηλεκτρονικές υπογραφές χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε δημόσιους φορείς
και
γ) τη δυσκολία συγκέντρωσης σε ένα έγγραφο των πρωτότυπων υπογραφών,
δεδομένου ότι η Τριμελής Επιτροπή δύναται να αποτελείται από καθηγητές
διαφορετικών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής,
αποφάσισε όπως κάνει δεκτό το αίτημα για χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στις
εκθέσεις προόδου των Υποψηφίων Διδακτόρων.
19. Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας.
Η Δ.Ε. αφού ενημερώθηκε ότι στο τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ήτοι
31/08/2016, λήγει η θητεία της Κοσμήτορος της Σχολή Θετικών Επιστημών και

Τεχνολογίας, Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας, κ. Μ. Χατζηνικολάου και του
Αναπληρωτή Κοσμήτορα της εν λόγω Σχολής, Επίκουρου Καθηγητή, κ. Δ. Καλλέ και
αφού έλαβε υπόψη της:
1. το άρθρο 3, παρ. 1, 2α και 4 του Ν.2552/97, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. το άρθρο 8, παρ. 16 του Ν.4009/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και
3. την Εγκύκλιο σχετικά με αλλαγές στη διαδικασία ανάδειξης οργάνων των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
αποφάσισε:
α) την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή
Κοσμήτορα στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Οι εκλογές θα
πραγματοποιηθούν την Τρίτη 07/06/2016 και ώρα 11:30 έως 12:30 στην αίθουσα
ΠΓ01, στο ισόγειο του κτιρίου Γ’ στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. στην Πάτρα.
Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί, κατά την παραπάνω ημερομηνία, Κοσμήτορας ή
Αναπληρωτής Κοσμήτορας στην παραπάνω Σχολή του Ιδρύματος, ή υπάρξει
ισοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη
08/06/2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.
β) όπως ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για τις
θέσεις του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας, την Παρασκευή 20/05/2016. Η υποβολή των
υποψηφιοτήτων γίνεται στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων.

20. Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.
Η Δ.Ε. αφού ενημερώθηκε ότι στο τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ήτοι
31/08/2016, λήγει η θητεία του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, κ. Δ. Γιαννιά και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της εν
λόγω Σχολής, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, κ. Α. Γέροντα και αφού έλαβε υπόψη της:
1. το άρθρο 3, παρ. 1, 2α και 4 του Ν.2552/97, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. το άρθρο 8, παρ. 16 του Ν.4009/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και
3. την Εγκύκλιο σχετικά με αλλαγές στη διαδικασία ανάδειξης οργάνων των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
αποφάσισε:
α) την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Αναπληρωτή
Κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν
την Τρίτη 07/06/2016 και ώρα 11:30 έως 12:30 στην αίθουσα ΠΓ02, στο ισόγειο του
κτιρίου Γ’ στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π. στην Πάτρα.
Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί, κατά την παραπάνω ημερομηνία, Κοσμήτορας ή
Αναπληρωτής Κοσμήτορας στην παραπάνω Σχολή του Ιδρύματος, ή υπάρξει
ισοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη
08/06/2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.
β) όπως ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για τις
θέσεις του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών

Επιστημών, την Παρασκευή 20/05/2016. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται
στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Οργάνων.
21. Πρόσβαση των Διευθυντών, των Συντονιστών και των Βοηθών στο
διδακτικό υλικό των Προγραμμάτων Σπουδών.
H Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) αιτήματα μελών Δ.Ε.Π. για πρόσβαση στο Ψηφιακό Διδακτικό Υλικό των
Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. και
β) διάφορα προβλήματα τεχνικής / διοικητικής φύσης που προέκυψαν λόγω αυτών
των αιτημάτων,
αποφάσισε όπως:
1. σε Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και σε Βοηθούς Διευθυντών
Σπουδών, δοθεί πρόσβαση σε όλο ψηφιακό διδακτικό υλικό του Προγράμματος
Σπουδών που διευθύνουν και
2. σε Συντονιστές και σε Βοηθούς Συντονιστών, δοθεί πρόσβαση στο ψηφιακό
διδακτικό υλικό της Θεματικής Ενότητας που συντονίζουν.

Θέμα 3ο
1. 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 έναν απόφοιτο ΤΕ
Λογιστικής, για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Δ.Ε.Λ., 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 4ο
1. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για την
εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1274/21-04-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και
εξωτερικού για την εξυπηρέτηση 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 για την Παροχή Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για την εξυπηρέτηση
των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών (Διακήρυξη: 5/2016 του
ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 19-04-2016 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 19-04-2016
Πρακτικό
Της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 της
Συνεδρίασής της σχετικά με τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 05/2016 Διακήρυξη, «για την παροχή
ταχυδρομικών υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για
την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου», που εγκρίθηκε κατά την 290η/23-02-2016 συνεδρίαση
της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. η οποία αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο στις 11
Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης
διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 21922, η δε
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη
διακήρυξη, η 13/04/2016 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίσθηκε η 19η/04/2016 και ώρα 09.00 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα, σήμερα την 19η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.,
συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Κτίριο Β, Αίθουσα Β -13, 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 παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για την
εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 05/2016 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.
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 21922
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. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
2. DHL EXPRESS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
3. ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των 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 «Δικαιολογητικά συμμετοχής –

Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επισημαίνεται

ότι

οι

υποφάκελοι

«Οικονομικές

Προσφορές»

δεν

αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε
ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους
μοναδικούς α/α συστήματος:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. με α/α συστήματος 29280,
2. DHL EXPRESS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με
α/α συστήματος 31088,
3. ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με α/α συστήματος 29269,
4. ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με α/α
συστήματος 31352.
Η

Επιτροπή

προέβη

στον

έλεγχο

των

ηλεκτρονικών

προσφορών

(δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και στην αξιολόγησή τους
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 05/2016 διακήρυξη.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των εντύπων
προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με την ως άνω αρίθμηση, στη συνέχεια
δε ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των
φακέλων και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας άρχισε την αποσφράγιση
των φακέλων συμμετοχής κάθε μιας από τις ως άνω εταιρείες με την σειρά που αυτές
αναφέρονται.Με το άνοιγμα του φακέλου συμμετοχής κάθε εταιρείας ο Πρόεδρος και τα
Μέλη της Επιτροπής κατ΄ αρχάς αρίθμησαν και μονόγραψαν εξωτερικά κατά σειρά
τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και
ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς κάθε συμμετέχοντα και ο έλεγχός τους σε σύγκριση με την
ηλεκτρονική υποβολή τους.Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής μονόγραψαν τα δικαιολογητικά και
στη συνέχεια προέβησαν στον κατ΄ αρχήν έλεγχο εκάστης εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής και στη συνέχεια των αντίστοιχων αναγκαίων δικαιολογητικών.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών η Επιτροπή
αποφάσισε να αποστείλει έγγραφα για την παροχή διευκρινήσεων προς τους άνω

συμμετέχοντες, ως προς τα οποία υφίστατο, κατά την γνώμη της ασάφεια και έπρεπε
να συμπληρωθούν ή διευκρινισθούν τα νομίμως κατατεθέντα δικαιολογητικά.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της, η οποία θα
επαναληφθεί σε ώρα και ημέρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής μετά από σχετική
πρόσκλησή του προς τα μέλη.
Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Αντώνιος Λέισος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 6
Μάιου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία των ακόλουθων
τριών μελών της Επιτροπής: α) Λέισου Αντωνίου, Προέδρου, β) Αποστολάκη
Λυδίας, Τακτικού Μέλους και γ) Κοντογεωργακοπούλου Μαρίας, Τακτικού Μέλους,
άρχισε η συνεδρίαση.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής και
λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινήσεις των εταιρειών τα μέλη της Επιτροπής
αποφάσισαν ομόφωνα να εισηγηθούν στη Δ.Ε. του ΕΑΠ τα κάτωθι:
Α) Την απόρριψη των ακόλουθων προσφορών:
1) Tης εταιρείας με την επωνυμία «DHL EXPRESS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» καθ’ όσον α) όλα τα αρχεία που έχουν
υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή
γεγονός που αντιβαίνει το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 5/2016 διακήρυξης, β) έχει
προσκομίσει πιστοποιητικά ISO, τα οποία είναι στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση όπως απαιτείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
5/2016 διακήρυξη και γ) η εταιρεία έχει επισυνάψει στον έντυπο φάκελο
Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά την οικονομική προσφορά γεγονός
που αντιβαίνει το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 5/2016 διακήρυξης.
2)

Της

εταιρείας

«ΣΠΗΝΤΕΞ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» καθ’ όσον έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ISO, το οποίο
είναι στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση όπως
απαιτείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2016 διακήρυξη.

Β) Την αποδοχή των προσφορών κατά το παρόν στάδιο του ελέγχου των
δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών των ακόλουθων εταιρειών:


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.



ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων) των αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.
Η Δ.Ε. ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών και ποσού τριακοσίων ευρώ (€300,00) στο όνομα του κ.
Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π., για την
κάλυψη δαπανών (υγρών καυσίμων) σχετικά με την κίνηση των αυτοκινήτων που
έχει στην κατοχή του το Ε.Α.Π., προκειμένου να εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές του
ανάγκες. Σημειώνεται ότι η δαπάνη αυτή αφορά σε κίνηση των αυτοκινήτων εκτός
της έδρας του Πανεπιστημίου και ως εκ τούτου, από τη φύση της, δεν μπορεί να
πληρωθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος.
Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
έτους 2016 (ΚΑΕ 1611α).
3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
κάλυψη δαπανών κίνησης (διοδίων) των αυτοκινήτων του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών και ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) στο όνομα του κ.
Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π., για την
κάλυψη δαπανών (διοδίων) σχετικά με την κίνηση των αυτοκινήτων που έχει στην
κατοχή του το Ε.Α.Π., προκειμένου να εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές του ανάγκες.
Σημειώνεται ότι η δαπάνη αυτή, από τη φύση της, δεν μπορεί να πληρωθεί με έκδοση
τακτικού χρηματικού εντάλματος.
Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
έτους 2016 (ΚΑΕ 0912).
4. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια
ηλεκτρονικού – δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

α) την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1317/22-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια ηλεκτρονικού – δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών
του Ιδρύματος,
β) την εισήγηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, σύμφωνα με
την οποία η κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος αφορά:
«…στα κεντρικά τηλεπικοινωνιακά κέντρα του αλλά και αναγκών που
προέκυψαν από την παραλαβή του έργου κατασκευής του «Κτιρίου Αιθουσών
Ο.Σ.Σ. και γραφείων μελών ΔΕΠ – Κτίριο Ε’» το προηγούμενο χρονικό
διάστημα και τα οποία σήμερα καλύπτονται με μη μόνιμες λύσεις.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται οι ακόλουθες ομάδες εξοπλισμού:




Προμήθεια δικτυακών συσκευών μεταγωγέων δεδομένων (managed switch)
με σκοπό την κάλυψη των αναγκών δικτύωσης που προέκυψαν με την
παράδοση του νέου κτιρίου (κτίριο Ε), καθώς και μεταγωγέα δεδομένων
(managed switch) με σκοπό την αντικατάσταση παλαιού μεταγωγέα
δεδομένων (managed switch).
Προμήθεια ασύρματων σημείων πρόσβασης (access points), υψηλών
τεχνικών προδιαγραφών, για την κάλυψη των αναγκών της επέκτασης του
ασύρματου δικτύου του ΕΑΠ και στο νέο κτίριο (κτίριο Ε).
To συνολικό εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 30.000 Ευρώ με ΦΠΑ,
προτείνεται δε, η εν λόγω δαπάνη να καλυφθεί από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2016.»

και
γ) τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για
την προμήθεια ηλεκτρονικού – δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του
Ιδρύματος.
Η δαπάνη ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους
2016 (ΚΑΕ 9349).
5. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1354/1/04-05-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς,
β) την εισήγηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, σύμφωνα με
την οποία:
«Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς (εργατικό προσωπικό – μεταφορείς,
μεταφορά με φορτηγό, γερανός κλπ) είναι για τις ανάγκες που θα προκύψουν σε
μεταφορές στα διάφορα κτίρια του Ε.Α.Π. στην Πάτρα και την Αθήνα έως και
31-12-2016.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 8.000 Ευρώ με ΦΠΑ για την
πόλη της Πάτρας και 3.000 Ευρώ με ΦΠΑ για την πόλη της Αθήνας,
προτείνεται δε, η εν λόγω δαπάνη να καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του έτους 2016.»
και
γ) τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για
την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς.
Η συνολική δαπάνη, ύψους περίπου έντεκα χιλιάδων ευρώ (€11.000,00)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του έτους 2016 (ΚΑΕ 0824).
6. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση απαγωγού αερίων και
εργαστηριακού πάγκου σε εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας.
Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα μελών ΔΕΠ, που κατατίθενται ανά περιόδους,
σχετικά με έγκριση δαπανών για ερευνητικό σκοπό, αποφάσισε όπως εγκρίνει την
ετήσια οικονομική ενίσχυση του ερευνητικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. του
Ιδρύματος.
Η ενίσχυση αυτή κατανέμεται στις Σχολές, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διάθεση του
ποσού ανάλογα με τις ανάγκες τους, κρίνοντας οι ίδιες την σκοπιμότητα και
αναγκαιότητα των εκάστοτε επιλογών. H Δ.Ε. εγκρίνει τις αποφάσεις των
Κοσμητειών /Σχολών.
Η κατανομή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με τον ακόλουθο αλγόριθμο:
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Χi είναι το ποσοστό των μελών ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε Σχολή




   i  και βi είναι ο αριθμός των μελών ΔΕΠ κάθε Σχολής. Στον αριθμό
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των μελών ΔΕΠ προστίθεται και ο αριθμός των «λοιπών διδασκόντων»
πολλαπλασιασμένος με το 0.25. Ο αριθμός των «λοιπών διδασκόντων/ουσών»
περιλαμβάνει τον αριθμό των ΕΕΔΙΠ, και τον αριθμό των πιστώσεων για
ειδικούς επιστήμονες (εφόσον υπάρχουν).

Υi είναι το ποσοστό των μελών ΣΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε Σχολή




    i  και Φ είναι ο αριθμός των μελών ΣΕΠ της σχολής.
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Vi είναι το ποσοστό υποψηφίων διδακτόρων φοιτητών/τριών που αντιστοιχεί
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υποψηφίων διδακτόρων φοιτητών/τριών στη σχολή.
Zi είναι το ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που αντιστοιχεί σε κάθε
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φοιτητών/τριών, που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής τους
εργασίας.
Επίσης, Εi είναι ο συντελεστής εξομάλυνσης (εργαστηριακότητα) κάθε Σχολής. Ο
συντελεστής εξομάλυνσης Εi για κάθε Σχολή ορίζεται ως ακολούθως:

Σχολή

Συντελεστής Εξομάλυνσης

ΣΘΕΤ
ΣΑΣ
ΣΚΕ
ΣΕΤ

1.8
1.0
1.0
1.2

Τέλος το βάρος της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στον αλγόριθμο, καθορίζεται στο
40%, των μελών ΣΕΠ σε 10%, των υποψηφίων διδακτόρων στο 35% και των
μεταπτυχιακών φοιτητών στο 15%.
Τα στοιχεία του αριθμού μελών ΔΕΠ, μελών ΣΕΠ, μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς
και υποψηφίων διδακτόρων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Σχολές

ΔΕΠ

ΣΕΠ

Αριθμός
Μεταπτυχιακών
σε εκπόνηση
Διπλωματικής
Εργασίας

ΣΘΕΤ

15

506

1141

Αριθμός
Υποψηφίων
Διδακτόρων
43

ΣΑΣ

15

748

823

26

ΣΚΕ

15

630

1223

19

ΣΕΤ

3

32

82

7

Συγκεκριμένα, για το έτος 2016 η ετήσια ενίσχυση των Σχολών καθορίζεται σε
πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τιμές κατανομής, ανά Σχολή, των πιστώσεων για το
2016, οι οποίες προκύπτουν μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου.

Σχολές

ΔΕΠ

ΣΕΠ

Αριθμός
Μεταπτυχιακών
σε εκπόνηση
Διπλωματικής
Εργασίας

ΣΘΕΤ

15

506

1141

43

44,5%

€22.250

ΣΑΣ

15

748

823

26

25.6%

€12.800

ΣΚΕ

15

630

1223

19

24.6%

€12.300

ΣΕΤ

3

32

82

7

5.3%

€2.650

Αριθμός
Υποψηφίων
Διδακτόρων

Πι

Κατανομή

Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1354/2/04-05-2016 έγγραφο του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση δαπάνης για την προμήθεια
και εγκατάσταση απαγωγού αερίων και εργαστηριακού πάγκου σε εργαστήριο της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,
αποφάσισε όπως τέτοιας φύσης αιτήματα εξετάζονται σε επίπεδο Κοσμητειών και
στη λογική του αλγορίθμου που εγκρίθηκε στην τρέχουσα συνεδρίαση.
7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε
εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1354/3/04-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού σε εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και
β) την απόφαση που ελήφθη στην τρέχουσα συνεδρίαση για την οικονομική ενίσχυση
των σχολών του Ιδρύματος βάσει αλγορίθμου,
αποφάσισε όπως τέτοιας φύσης αιτήματα εξετάζονται σε επίπεδο Κοσμητειών και
στη λογική του αλγορίθμου που εγκρίθηκε.

8. Αίτημα απαλλαγής από τα καθήκοντα τακτικού μέλους της Επιτροπής
Παραλαβής για το έτος 2016.»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το αίτημα του κ. Δημοσθένη Σαμαρά, υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του Ε.Α.Π. και
τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του Ε.Α.Π. για το 2016, για απαλλαγή
από τα καθήκοντα που αφορούν την Επιτροπή Παραλαβής,
β) τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ.284/23-11-2015 συνεδρίαση της Δ.Ε.,
σχετικά με έγκριση του αποτελέσματος της κλήρωσης για τα μέλη α) των Επιτροπών
Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης και β) των Επιτροπών Παραλαβής για το έτος 2016,
αποφάσισε όπως απορρίψει το αίτημα του κ. Δ. Σαμαρά, για απαλλαγή από τα
καθήκοντά του ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Ε.Α.Π. για το έτος
2016.
Θέμα 7ο
1. Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π. στο συνεργατικό σχήμα ενοποιημένων
βιβλιοθηκονομικών συστημάτων (Integrated Library System as a Service) και
άλλες δράσεις.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ.ΤΒ-80/01-03-2016 εισήγηση της Καθηγήτριας κ. Μαρίας
Χατζηνικολάου, Προέδρου Επιτροπής Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου
Πληροφόρησης του Ε.Α.Π.,
β) την αναγκαιότητα συμμετοχής της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου
Πληροφόρησης σε μια μεγάλη κοινότητα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και την
προοπτική της ασφαλέστερης και συνεχούς υποστήριξης του βιβλιοθηκονομικού
συστήματος, δεδομένης της σταδιακής τεχνικής και τεχνολογικής παρακμής του
παρόντος συστήματος Advance,
γ) την εκτενή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την προσχώρηση της Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και
Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΑΠ στο Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΕΟΣΑΒ)/ Integrated Library System as a Service
(ILSaS). Βασικός στόχος του οποίου είναι η παροχή των κύριων λειτουργιών
βιβλιοθήκης με τη χρήση κοινού λογισμικού, εγκατεστημένου σε μια κοινή συστοιχία
διακομιστών (cluster servers), που λειτουργούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων, και διαχειριζόμενου από την ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.».
Επιπροσθέτως, η Δ.Ε., αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν στην
προαναφερθείσα εισήγηση, θεωρεί απαραίτητη τη δέσμευση της αναδόχου
εταιρείας για την επίλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος αναφορικά με την
ομαλή μετάβαση και την εύρυθμη και ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος.

2. Έγκριση δαπάνης για απόκτηση νέου έντυπου υλικού.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. ΤΒ:156/11-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Βιβλιοθήκης
σχετικά με έγκριση δαπάνης για απόκτηση νέου έντυπου υλικού,
β) τους πίνακες με τις υποβληθείσες προτάσεις των Σχολών του Ιδρύματος,
γ) την ανάγκη εμπλουτισμού του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης και
δ) την αναγκαιότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των
Σχολών του Ιδρύματος,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δαπάνη, που αφορά στην απόκτηση νέου έντυπου
υλικού ύψους ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (94.000€).
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

