Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 304/17-06-2016
Θέμα 1ο
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 301/30-05-2016 Συνεδρίαση σχετικά με
την πραγματοποίηση Θερινού Σχολείου στα Καλάβρυτα με θέμα «Ρεμπέτες και
Ρεμπέτικο Τραγούδι» με συμμετοχή φοιτητών του Ε.Α.Π. και συγκεκριμένα του
Προπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»,
β) το γεγονός ότι σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ανατέθηκε η διοργάνωση του εν
λόγω Θερινού Σχολείου στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών σε συνεργασία με τον
Καθηγητή κ. Ν. Κοταρίδη και την επεξεργασία ολοκληρωμένης πρότασης,
γ) τη με αρ. πρωτ. ΣΑΣ-394/16-06-2016 επιστολή της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών, σύμφωνα με την οποία διεξήχθη ψηφοφορία σχετικά με τη διοργάνωση του
ανωτέρω Θερινού Σχολείου και τα αποτελέσματα αυτής ήταν αρνητικά,
αποφάσισε όπως αναλάβει η Διοίκηση του Ιδρύματος την πραγματοποίηση Θερινού
Σχολείου στα Καλάβρυτα με θέμα «Ρεμπέτες και Ρεμπέτικο Τραγούδι».
Το εν λόγω Θερινό Σχολείο θα υποστηρίζεται από τον Δήμο Καλαβρύτων και θα
υποδεχθεί τριάντα (30) φοιτητές του ΕΑΠ και πάνω από δέκα (10) διδάσκοντες την
περίοδο από 30/8 έως 9-9 2016.
Το σύνολο των διδακτικών ωρών που θα προσφερθούν είναι περίπου 30 και τα
μαθήματα θα οργανωθούν γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: μαθήματα που
απευθύνονται στο σύνολο των φοιτητών και εργαστήρια σε δύο ενότητες, στα οποία
οι φοιτητές θα κατανεμηθούν σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.
Ακολουθεί το Πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Έρευνες και προσεγγίσεις του ρεμπέτικου στις κοινωνικές επιστήμες
Το ρεμπέτικο τραγούδι στο δημόσιο λόγο και τη δημόσια ιστορίας
Ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι
Αστικό λαϊκό - ρεμπέτικο: μια ηχητική επισκόπηση
Από τα αδέσποτα μουρμούρικα στις πρώτες ηχογραφήσεις
Μουσικολογία της λαϊκής μουσικής: η περίπτωση του Βασίλη Τσιτσάνη
Από το “αγνό” δημοτικό στο παραβατικό ρεμπέτικο
Ο Μάνος Χατζηδάκης και το ρεμπέτικο τραγούδι
Κοινωνική οδύνη και μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι
Ρεμπέτες και Ρεμπέτικο στον κινηματογράφο
Θέατρο σκιών και ρεμπέτικο τραγούδι
Ο “καλός άντρας” και η γυναίκα του ρεμπέτικου

O λόγος για τον θάνατο στο ρεμπέτικο τραγούδι
Χορός, Τραγούδι και Ερωτική Επιτέλεση στο Ελληνάδικο
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1η Ενότητα: Το ρεμπέτικο στην τέχνη και τον δημόσιο λόγο
1. Ο διάλογος στον τύπο του Μεσοπολέμου για την “ελληνικότητα” του λαϊκού
τραγουδιού
2. Απομνημονεύματα και Μαρτυρίες για τους ρεμπέτες και το ρεμπέτικο τραγούδι
4. Το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι στον κινηματογράφο
5.
Ρεμπέτες, μάγκες και νταήδες: από την εξιδανίκευση στην
καρικατούρα
6. Η φιγούρα του μάγκα στο θέατρο σκιών
7. Παράνομες ουσίες, ρεμπέτικο τραγούδι, ο κόσμος του ρεμπέτικου
2η Ενότητα: Ενδεικτική θεματολογία και όψεις του ρεμπέτικο
1. Η ποιητική του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού
2. Άντρας και γυναίκα στο ρεμπέτικο τραγούδι
3. Η φυλακή στο ρεμπέτικο τραγούδι
4. Ο Άλλος του νόμου: Μάγκας κι αστυνόμος
Γ. Συναυλία του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ
Ηπείρου-Άρτα
Θέμα 2ο
1. Θέματα μελών Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Η Δ.Ε. ενέκρινε, ομόφωνα, την Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις θέσεις
μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), του ακαδημαϊκού
έτους 2016-2017 και το αντίστοιχο πληροφοριακό έντυπο, ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ*
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.)
Σε τριάντα τέσσερις (34) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των νέων Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (επισυνάπτεται σχετικός
πίνακας)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει τριάντα τέσσερις (34)
Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο των νέων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα για τα πέντε (5) νέα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών & στην αγγλική γλώσσα για το νέο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Language Education for Refugees and Migrants (LRM)». Η έναρξη των
σπουδών των νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2016.
ΕΞΙ (6) ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και
Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)
3. Language Education for Refugees and Migrants (LRM)
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
2. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ)
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 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. των Θ.Ε. συνάπτουν συμβάσεις
ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών
Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό,
διδακτικό, επαγγελματικό) στο γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε. που υποβάλλουν υποψηφιότητα,
όπως αυτή σκιαγραφείται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).
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, επιλέγοντας μία ή δύο Θεματικές Ενότητες
(Θ.Ε.).
1.
2.

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.

7.
8.

Βεβαιώσεις ή Αντίγραφα βεβαιώσεων, που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία, ισότιμη
υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, εκτεταμένο επαγγελματικό και
συγγραφικό έργο
Ειδικότερα για τα μέλη ΔΕΠ της ημεδαπής απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από το
Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου στο οποίο υπηρετούν
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:
Α) «ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μου αίτηση, καθώς και στο φάκελο
υποψηφιότητάς μου είναι αληθή και σύμφωνα με την πρόσκληση 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»,
Β) «τις θέσεις εργασίας μου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,
Γ) «τα ήδη ανειλημμένα εργασιακά καθήκοντά μου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017»
11. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Όσοι από τους υποψηφίους έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους από την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 (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 το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 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 (22-07-2016), 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. 2016-2017
Ονομ/μο:……………… Πατρώνυμο:……………….
Τίτλος/Κωδικός Θ.Ε.: ………………
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά( www.eap.gr)
Α π ό 2 3 - 0 6 - 2 0 1 6 (  2 2 : 0 0 ) ως τις 22-07-2016 (  1 4 : 0 0 )
Η αποστολή δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά με συστημένη
επιστολή
Από 23-06-2016 ως 22-07-2016

*Η πρόσκληση τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των θέσεων από ΥΠ.Π.Ε.Θ. & ΥΠ.OIK.
Πάτρα, ../../2016

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

Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Επιπλέον η Δ.Ε. αποφάσισε όπως, η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. για
το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, για τους υποψηφίους των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών που θα υποβάλουν αίτηση, γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΣΕΠ, όπως προκύπτει από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή
Εποπτείας, προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφίων μετά από μελέτη των βιογραφικών
τους σημειωμάτων.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ έχει τη δυνατότητα να
προσλάβει έναν αριθμό μελών ΣΕΠ κύριας απασχόλησης για τα Προγράμματα Σπουδών του
ΕΑΠ. Στα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ κύριας απασχόλησης περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και
όχι αποκλειστικά, η ανάληψη τμήματος ή τμημάτων φοιτητών, η ανάπτυξη ψηφιακού
διδακτικού υλικού και δραστηριοτήτων, και η ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της
Θεματικής Ενότητας και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα ακριβή
καθήκοντα κάθε μέλους ΣΕΠ κύριας απασχόλησης θα καθορίζονται στη σύμβαση που
ενδέχεται να υπογράψουν με το ΕΑΠ.
Α1. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το αντικείμενο της
Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. (μονάδες έως 20)
Για να αξιολογηθεί η συνάφεια του έργου του υποψηφίου, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος της
συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), καθώς και τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα
που περιλαμβάνει.
Ως σύνολο του έργου νοείται η επιστημονική παραγωγή του υποψηφίου, σε όλη τη διάρκεια
της σταδιοδρομίας του, καθώς και η αναγνώριση της προσφοράς του, όπως αποτυπώνεται σε
επιστημονικές διακρίσεις, συμμετοχές σε επιστημονικά σώματα και ετεροαναφορές. Στο
σύνολο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η επιστημονική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική
εμπειρία, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υποψηφίου.
Α2. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας πενταετίας (μονάδες έως 25)
Λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας στα γνωστικά
αντικείμενα της Θεματικής Ενότητας, όπως εξειδικεύεται στη σχετική προκήρυξη. Ως
επιστημονικές δημοσιεύσεις εννοούνται άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με κριτές,
πλήρη κείμενα Πρακτικών σε διεθνή ή πανελλήνια συνέδρια με κριτές, βιβλία (συγγραφή και
επιμέλεια), κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία ή μονογραφίες.
Α3. Διδακτικό έργο της τελευταίας πενταετίας (μονάδες έως 15)
Λαμβάνονται υπόψη η ανάπτυξη και διδασκαλία πανεπιστημιακών και εργαστηριακών
μαθημάτων και το επικουρικό διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Α4. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μονάδες έως 15)
(άρθρο 4, παρ. 3β του Ν. 2552/97)

Λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές με την ΑεξΑΕ, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κάθε
μορφής για ΑεξΑΕ, η εμπειρία ως μέλος ΣΕΠ σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, η εμπειρία
ως διδάσκοντα σε Πρόγραμμα Σπουδών εξ αποστάσεως άλλου αναγνωρισμένου
Πανεπιστημίου.
Α5. Διαθεσιμότητα (μονάδες έως 25)
Η διαθεσιμότητα αυτή προκύπτει από δήλωση των άλλων (εκτός του ΕΑΠ) καθηκόντων για
το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, των ήδη ανειλημμένων καθηκόντων για το ακαδημαϊκό έτος
2016-17, και της δυνατότητας ανάληψης των καθηκόντων ΣΕΠ που θα περιγράφονται
αναλυτικά στη σύμβαση των μελών ΣΕΠ. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή Αξιολόγησης
Υποψηφίων ΣΕΠ μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, διά ζώσης ή με
ηλεκτρονικά μέσα.

Α.

ΑΞΟΝΕΣ

Μονάδες (έως)

Α1.

Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το
αντικείμενο της Θ.Ε./Ε.Θ.Ε.

20

Α2.

Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας πενταετίας

25

Α3.

Διδακτικό έργο της τελευταίας πενταετίας

15

Α4.

Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

15

Α5.

Διαθεσιμότητα σύμφωνα με δήλωση ΣΕΠ για ανάληψη
καθηκόντων από ΕΑΠ

25

Σύνολο

100

Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χατζηνικολάου διατύπωσε την άποψη ότι
προφανώς το Πανεπιστήμιο το ενδιαφέρει οι Σ.Ε.Π. που απασχολεί να έχουν τη
δυνατότητα να ανταποκριθούν σε μέγιστο βαθμό στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης διαθέτοντας μεγάλο μέρος του χρόνου τους, και ότι αυτό θα μπορεί να
διασφαλίζεται μέσα από την περιγραφή των καθηκόντων τους στις Συμβάσεις.
Θεωρεί ότι η «διαθεσιμότητα» ως κριτήριο είναι δύσκολα μετρήσιμο μέγεθος και θα
πρέπει να αποφευχθεί η συμπερίληψη της στα ακαδημαϊκά κριτήρια της αξιολόγησης
των ΣΕΠ.
Τέλος, η Δ.Ε. έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των φοιτητών αλλά και την εν
γένει ομαλή λειτουργία της ακαδημαϊκής διαδικασίας, αποφάσισε την τροποποίηση
της παραγράφου Β2. Διδακτικό Προσωπικό και συγκεκριμένα της παραγράφου Β2.1
Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Καθήκοντα μέλους ΣΕΠ,
τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«….. Προετοιμάζει και διεξάγει τις ΟΣΣ. Εφόσον δεν μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να
παραβρεθεί σε κάποια από τις προγραμματισμένες ΟΣΣ θα πρέπει να υποβάλει
εγκαίρως, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία
διεξαγωγής της Ο.Σ.Σ., εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, σχετικό αίτημα στο
Συντονιστή της Θ.Ε. και να λάβει την έγκρισή του αλλά και αυτή του Διευθυντή του ΠΣ.
Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με το Συντονιστή της Θ.Ε., θα πρέπει να υποβάλει στο
τμήμα Εκπαίδευσης αίτημα για τη μεταβολή του χρόνου πραγματοποίησης της Ο.Σ.Σ.
και να ενημερώνει εγκαίρως τους φοιτητές του τμήματός τους.»

Θέμα 3ο
1. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών σε
χώρους γραφείων κτιρίου Ε.Α.Π. στην Αθήνα.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την με αριθμ. πρωτ. 526/ΓΣΕΕ/14-06-2016 εισήγηση του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων σχετικά με έγκριση δαπάνης για την
προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών σε χώρους γραφείων του κτιρίου
του Ε.Α.Π. στην Αθήνα και
β) την πραγματοποίηση σχετικής
διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας,

διερεύνησης

–

έρευνας

αγοράς

και

αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δαπάνη που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας και
τοποθέτησης ξύλινων κατασκευών στην εταιρεία «Ασωνίτη Κ. Αναστασία» ύψους
τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (€3.968,00) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο υπολογιστών τύπου Macintosh
(iMac).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την με αριθμ. πρωτ. 531/ΓΣΕΕ/15-06-2016 εισήγηση του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων σχετικά με έγκριση δαπάνης για την
προμήθεια δύο υπολογιστών τύπου Macintosh για τις ανάγκες της εκτυπωτικής
μονάδας του Ιδρύματος και
β) την πραγματοποίηση σχετικής διερεύνησης
διαπραγμάτευσης του ανωτέρω εξοπλισμού,

–

έρευνας

αγοράς

και

αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δαπάνη που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας στην
εταιρεία «Eurosupplies – Α&Μ ΓΑΛΑΝΗ O.E.» ύψους οχτώ χιλιάδων διακοσίων
ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€8.200,73) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.

Θέμα 4ο
1. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια USB ως αναμνηστικά στους αποφοίτους
του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) την με αριθμ. πρωτ. 62/15-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων σχετικά με έγκριση δαπάνης για την προμήθεια USB, που
πρόκειται να προσφερθούν ως αναμνηστικά στους αποφοίτους του Ε.Α.Π. κατά την
τελετή αποφοίτησης και
β) την πραγματοποίηση
διαπραγμάτευσης,

σχετικής

διερεύνησης

–

έρευνας

αγοράς

και

αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δαπάνη που αφορά στην ανάθεση της προμήθειας δύο
χιλιάδων (2.000) τεμαχίων USB, με τυπωμένο το λογότυπο του Ιδρύματος, στην
εταιρεία «GUARANTEE - Κουφόπουλος Ιωάννης Γ.» ύψους έξι χιλιάδων ογδόντα
ευρώ (€6.080,00) πλέον ΦΠΑ.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.

