Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 311/19-09-2016
Θέμα 1ο
Με την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για το με αρ. πρωτ.
125260/22 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Προκήρυξη πλήρωσης των οργανικών θέσεων των Γραμματέων στα Α.Ε.Ι. και στην
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».
Με το ανωτέρω έγγραφο καλούνται τα Ιδρύματα που προτίθενται να προβούν στην
Προκήρυξη της θέσης του Γραμματέα, να ενημερώσουν εγγράφως την αρμόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου, προκειμένου με τη σειρά της να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την πλήρωση της θέσης.
Η Δ.Ε. μετά από διεξοδική συζήτηση δήλωσε ομόφωνα ότι δεν προτίθεται να προβεί
στην Προκήρυξη της θέσης του Γραμματέα.
Επόμενο θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος αφορούσε τη δημιουργία οργανογράμματος και
ενημέρωσε το Σώμα ότι εντός του Ιανουαρίου του 2017 θα έχει ολοκληρωθεί.
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για τον αριθμό εισαχθέντων στα νέα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών
αιτήσεων. Αναλυτικά ο αριθμός των εισαχθέντων ανά Πρόγραμμα είναι:








Στο Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με
Προβλήματα Γραπτού
και Προφορικού Λόγου» εντάχθηκαν 790
φοιτητές/φοιτήτριες.
Στο Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Δημιουργική Γραφή» εντάχθηκαν 342 φοιτητές/φοιτήτριες.
Στο Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» εντάχθηκαν 242
φοιτητές/φοιτήτριες.
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές
Σπουδές» εντάχθηκαν 50 φοιτητές/φοιτήτριες
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Αθλητικές Σπουδές:
Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» εντάχθηκαν 82 φοιτητές/φοιτήτριες
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “ language Education For Refugees
and Migrants” εντάχθηκαν 79 φοιτητές/φοιτήτριες

Ακολούθως ο Πρόεδρος συνεχάρη τον κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο, υπεύθυνο της
δομής φοιτητικής μέριμνας του Ε.Α.Π., για την προετοιμασία της διοργάνωσης του
πολιτιστικού τριημέρου που θα διεξαχθεί από 23-25/09/2016 και πρόσθεσε ότι θα
σταλεί πρόσκληση στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, στα μέλη ΣΕΠ, στους διοικητικούς
υπαλλήλους και στους φοιτητές. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα την
επιστολή παραίτησης του κ. Αναγνωστόπουλου την οποία η Δ.Ε. έκανε δεκτή.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση του Ε.Α.Π. και
το όραμα για επίτευξη τομών σε όλα τα επίπεδα.
Τόνισε ότι το νέο πνεύμα διοίκησης του Ιδρύματος για αξιοπιστία και ίση
μεταχείριση προς όλους, επιβάλλει την προσήλωση του καθενός στο έργο που του
αναλογεί. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον αυξημένο όγκο αρμοδιοτήτων όλων
ανεξαιρέτως των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και ως εκ τούτου εισηγήθηκε την
απαλλαγή εκ των διδακτικών καθηκόντων τους, των 2 μελών της Διοικούσας
Επιτροπής, τα οποία είναι και μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, ήτοι της Καθηγήτριας της

Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π. Μαρίας Χατζηνικολάου και
του Καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. Αντώνη Λιοναράκη.
Η Δ.Ε. ομόφωνα αποφάσισε την απαλλαγή εκ των διδακτικών καθηκόντων τους των
2 μελών της Διοικούσας Επιτροπής, της Καθηγήτριας της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π. Μαρίας Χατζηνικολάου και του Καθηγητή
της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. Αντώνη Λιοναράκη.
Τέλος επεσήμανε ότι είναι στη διακριτική ευχέρειά τους η χρήση ή μη της ως άνω
αποφάσεως.
Θέμα 2ο
1. Ενημέρωση σχετικά με την πλατφόρμα υποστήριξης των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Γ. Ανδρουλάκης εισήγαγε στο Σώμα το θέμα της υποστήριξης
των νέων Προγραμμάτων Σπουδών μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Συγκεκριμένα, στην ενημέρωσή του ανέφερε ότι το Ε.Α.Π. έχει εστιάσει στην
προετοιμασία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα
υποστηρίζονται από μια βελτιωμένη έκδοση του Moodle (στο οποίο είναι βασισμένη
η πλατφόρμα study.eap.gr). Το υλικό των Προγραμμάτων θα ανεβαίνει σταδιακά, ανά
4 εβδομάδες μελέτης. Η πρόοδος των εργασιών είναι καλή και συγκεκριμένα στην
παρούσα φάση έχει αναρτηθεί το υλικό των τεσσάρων (4) πρώτων εβδομάδων
μελέτης.
Παράλληλα, λόγω του γεγονότος ότι η Διοίκηση δίνει έμφαση στην κατάρτιση των
διδασκόντων, διεξάγονται σεμινάρια σε ογδόντα εννέα (89) μέλη Σ.Ε.Π. για τη χρήση
της πλατφόρμας καθώς έχουν δημιουργηθεί ογδόντα εννέα (89) τμήματα, από τα
οποία στα εξήντα επτά (67) διεξάγονται online Ο.Σ.Σ.
Τέλος επισημάνθηκε ότι η Δ.Ε. προτίθεται να ενημερώσει τις Κοσμητείες να
εντάξουν ως θέμα στις Ημερήσιες Διατάξεις των επικείμενων Συνεδριάσεών τους τη
συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π. σε συζητήσεις για θέματα τηλεκπαίδευσης.
2. Ορισμός βοηθού Διευθυντή σε Θεματικές Ενότητες με πολυάριθμα τμήματα
φοιτητών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την υπ. αριθμ. ΣΘΕΤ:1075/06-09-2016 εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας , κ. Ι. Καλαβρουζιώτη, σχετικά με τον ορισμό
Βοηθού Διευθυντή Προγραμμάτων Σπουδών στα Προγράμματα Σπουδών με
πολυάριθμα τμήματα και
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 140/23-09-2016 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας σχετικά με τον ορισμό
Βοηθού Διευθυντή Προγραμμάτων Σπουδών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τον ορισμό Βοηθού Διευθυντή Προγραμμάτων Σπουδών
στα Προγράμματα Σπουδών ΔΧΤ και ΔΙΑ λόγω του μεγάλου πλήθους Διπλωματικών
εργασιών.
Επιπλέον, η Δ.Ε. αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα ορισμού βοηθού Διευθυντή
Προγράμματος Σπουδών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: σε όσα έχουν δημιουργηθεί πάνω
από 50 συνολικά (σε όλες τις Θεματικές Ενότητές τους) τμήματα φοιτητών για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

2. Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:
α) σε όσα έχει γίνει ανάθεση άνω των 100 Μεταπτυχιακών Διπλωματικών
Εργασιών, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό των τμημάτων που έχουν
δημιουργηθεί, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και
β) σε όσα έχει γίνει ανάθεση άνω των 70 Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
και ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί πάνω από 20 τμήματα φοιτητών, για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η πάγια αντιμισθία για κάθε Βοηθό Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ορίζεται στα
χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά ακαδημαϊκό έτος.
Ο ορισμός Βοηθού Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών θα πραγματοποιείται μετά
από σχετική εισήγηση του αντίστοιχου Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών στο
Τμήμα Προσωπικού.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης
επεσήμανε την ανάγκη γενικής εισαγωγής του Βοηθού Διευθυντή στα Προγράμματα
Σπουδών του ΕΑΠ, και όχι μόνο έγκρισης των δύο περιπτώσεων που έχουν έρθει ως
εισηγήσεις από τη Σ.Θ.Ε.Τ., καθώς ο θεσμός αυτός υπήρχε, περιγράφεται στο σχέδιο
Εσωτερικού Κανονισμού που είχε συνταχθεί και βοηθούσε στη λειτουργία των
Προγραμμάτων Σπουδών. Στο βαθμό που κριθεί από τη Διοίκηση ότι αυτό δεν μπορεί
να αφορά σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών ανεξαιρέτως, θα πρέπει να ορισθεί
συγκεκριμένο πλαίσιο, με βάση τα ποσοτικά στοιχεία (π.χ. αριθμός φοιτητών) ή
τυχόν άλλες ιδιαιτερότητες των Προγραμμάτων Σπουδών.
3. Εισήγηση διαδικτυακής επιμόρφωσης του Διοικητικού Προσωπικού του
ΕΑΠ στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
(ΑεξΑΕ)» από τη ΜΕΑΕ.
Η Δ.Ε αφού έλαβε υπόψη:
1. την με αρ. πρωτ. ΜΕΑΕ1891/13-09-2016 εισήγηση της Διευθύντριας της Μ.Ε.Α.Ε.
Καθηγήτριας κ. Βασιλείας Χατζηνικήτα αναφορικά με τη διαδικτυακής επιμόρφωση
του Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Α.Π. στο θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)»
2. την εκτενή ανάλυση της κ. Χατζηνικήτα αναφορικά με τις ανάγκες του
Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Α.Π. και τα οφέλη που θα αποκομίσει το Ίδρυμα από
την υλοποίηση της συγκεκριμένης επιμόρφωσης και
3. τη συμβολή της γνώσης για την ΑεξΑΕ στην επαγγελματική ανάπτυξη του
προσωπικού του ΕΑΠ
αποφάσισε όπως εγκρίνει την εισήγηση της κ. Χατζηνικήτα αναφορικά με την
υλοποίηση διαδικτυακής επιμόρφωσης του Διοικητικού Προσωπικού του ΕΑΠ στο
θεματικό αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)» από τη
ΜΕΑΕ.
Με βάση την ανωτέρω απόφαση, η κ. Χατζηνικήτα θα πρέπει να καταθέσει στη Δ.Ε.
ένα σχέδιο υλοποίησης της εν λόγω διαδικτυακής επιμόρφωσης, όπου θα
αποτυπώνεται ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και ενδεικτικό κόστος.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης
επεσήμανε την ανάγκη διαφοροποίησης του υφιστάμενου υλικού επιμόρφωσης,
καθώς αυτό χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των διδασκόντων (μελών ΣΕΠ),

προκειμένου να δοθεί έμφαση στα θέματα εκείνα με τα οποία έρχεται σε επαφή και
αντιμετωπίζει το διοικητικό προσωπικό.
4. Αναφορά αξιολόγησης με περιπτώσεις ακραίων τιμών βαθμολογίας
διδασκόντων για την αξιολόγηση του έτους 2015-2016.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων κ. Γ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο θέμα
των περιπτώσεων διδασκόντων με ακραίες τιμές βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση
τους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Στο σημείο αυτό, το λόγο πήρε η κ. Χατζηνικήτα, Διευθύντρια της Μονάδας
Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, η οποία παρουσίασε την αναφορά
ακραίων τιμών για την αξιολόγηση διδασκόντων του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνει:
1) τμήματα με ακραίες τιμές αξιολόγησης διδασκόντων από φοιτητές,
2) τμήματα με ακραίες τιμές αξιολόγησης διδασκόντων από συντονιστές,
3) συντονιστές που δεν αξιολόγησαν τους διδάσκοντες στις θεματικές ενότητες που
συντονίζουν
4) τμήματα με χαμηλό ποσοστό συμμετοχής φοιτητών στην αξιολόγηση
διδασκόντων.
Ως ακραίες τιμές θεωρούνται οι μετρήσεις που είναι εξαιρετικά μικρές ή μεγάλες σε
σχέση με τις τιμές των υπολοίπων δεδομένων σε ένα σύνολο δεδομένων.
Σύμφωνα με την αναφορά που παρουσιάστηκε από την κ. Χατζηνικήτα,
παρατηρήθηκε ένας σημαντικός αριθμός τμημάτων (48) όπου οι διδάσκοντες έλαβαν
χαμηλή τιμή αξιολόγησης από τους φοιτητές.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την αναφορά αξιολόγησης της κ. Χατζηνικήτα και κατόπιν
διεξοδικής συζητήσεως αποφάσισε τα κάτωθι:
1) όσον αφορά σε διδάσκοντες που αποτελούν μέλη Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π. και έχουν
λάβει βαθμολογία χαμηλότερη του τρία (3), εξουσιοδοτεί τον κ. Ανδρουλάκη σε
συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, να
αποστείλει επιστολή με την οποία θα επισημαίνεται η αξιολόγηση που έλαβαν και θα
παραχωρείται ένα χρονικό περιθώριο βελτίωσης
2) όσον αφορά σε διδάσκοντες που αποτελούν μέλη Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π. και έχουν
λάβει βαθμολογία χαμηλότερη του δυόμισι (2,5), να διερευνηθούν οι επιλογές για
αντικατάσταση αυτών και
3) όσον αφορά σε διδάσκοντες που αποτελούν μέλη Δ.Ε.Π του Ε.Α.Π., να αποσταλεί
από τον κ. Ανδρουλάκη, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και
Επιμόρφωσης, μια ενημερωτική επιστολή προς τους Κοσμήτορες των ανάλογων
Σχολών.
5. Αιτήματα μελών ΔΕΠ
Ο Πρόεδρος εισήγαγε στο Σώμα τα αιτήματα των μελών ΔΕΠ, κ. Βλαβιανού - κ.
Πατερίδου και κ. Χατζηνικήτα.
Α) Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. την από 26-08-2016 κοινή επιστολή των κ.κ. Αντιγόνης Βλαβιανού, Επίκουρου
Καθηγήτριας του ΕΑΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής

Λογοτεχνίας» και Γεωργίας Πατερίδου, Επίκουρου Καθηγήτριας του ΕΑΠ στο γνωστικό
αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία», όπου εξέφρασαν το αίτημα τους αναφορικά με
την προσωρινή τους ανάθεση τμημάτων στις Θεματικές Ενότητες ΔΓΡ51: «Ρεύματα
Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, 18ος-20ός αι.» και ΔΓΡ52: «Νεοελληνική Λογοτεχνία,
19ος-21ος αι.» του Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» και την
απαλλαγή τους, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, από τη διδασκαλία των θεματικών
Ενοτήτων στις οποίες έχουν εκλεγεί, ΕΠΟ21 «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας»
και ΕΛΠ30 «Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)» αντιστοίχως.

2. την ανάγκη ακαδημαϊκής ενίσχυσης των συγκεκριμένων Προγραμμάτων Σπουδών,
αποφάσισε όπως προωθήσει το ανωτέρω αίτημα των κ.κ. Βλαβιανού και Πατερίδου
στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών προκειμένου να συζητηθεί
εκτενέστερα το θέμα και να εκφραστούν οι απόψεις της ολομέλειας της Κοσμητείας
Β) Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την από 14-09-2016 ηλεκτρονική επιστολή της
Καθηγήτριας κ. Βασιλείας Χατζηνικήτα, Καθηγήτρια,
αποφάσισε όπως κάνει δεκτό το αίτημά της αναφορικά με την ανάθεση τμήματος με
τον ελάχιστο επιτρεπόμενο αριθμό φοιτητών στη Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 51
«Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη», λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες
υποχρεώσεις της ως Διευθύντρια της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και
Επιμόρφωσης.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης
έθεσε τον προβληματισμό με ποιο σκεπτικό και πλαίσιο είναι δυνατό να
απαλλαχθούν κατ΄ εξαίρεση μέλη ΔΕΠ από τη διδασκαλία του γνωστικού
αντικειμένου της Θεματικής Ενότητας στην οποία έχουν εκλεγεί προκειμένου να
διδάξουν σε άλλο Πρόγραμμα Σπουδών, όταν για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
ισχύει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ανάθεσης διδασκαλίας.
6. Ορισμός Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 20162017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
i) την υπ. αριθμ. ΤΠ:4173/13-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού σχετικά
με ορισμό Συντονιστών στις Θεματικές Ενότητες ΕΠΟ30, ΕΠΟ31, ΤΡΑ60, ΔΕΟ41
και ΔΕΟ45,
ii) την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 308/02-08-2016 Συνεδρίασή της σχετικά
με τον ορισμό Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών και Συντονιστών για 26
Μεταπτυχιακά και 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.,
iii) την υπ. αριθμ. ΤΠ:4126/12-09-2016 παραίτηση της Επίκουρης Καθηγήτριας, κ.
Κωνσταντινίδου Αικατερίνης, από το Συντονισμό της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ30,
iv) την υπ. αριθμ. ΤΠ:4133/12-09-2016 παραίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας,
κ. Πουρνάρη Μαρίας, από το Συντονισμό της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ31,
v) την υπ. αριθμ. ΤΠ:4130/12-09-2016 παραίτηση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
κ. Κανά Άγγελου, από το Συντονισμό της Θεματικής Ενότητας ΤΡΑ60,
vi) την υπ. αριθμ. ΤΠ:4111/09-09-2016 παραίτηση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
κ. Ζοπουνίδη Κωνσταντίνου, από το Συντονισμό της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ41 και
vii) την υπ. αριθμ. ΤΠ:4172/13-09-2016 παραίτηση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
κ. Γιαγλή Γεώργιου, από το Συντονισμό της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ45 και
viii) την προφορική παραίτηση του Επίκουρου Καθηγητή, κ. Farrington Andrew, από
το Συντονισμό της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ20,

αποφάσισε όπως για την εύρυθμη λειτουργία των Θεματικών Ενοτήτων ορίσει:
α) Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ30, ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, κ.
Παναγιώτου Αντώνιος, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
β) Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας ΕΠΟ31, το Λέκτορα, κ. Πατηνιώτη
Εμμανουήλ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
γ) Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας ΤΡΑ60, τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ.
Αυγουστίνο Δημητρά, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
δ) Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ41, τον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, κ.
Καρφάκη Κωνσταντίνο, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
ε) Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ45, το Λέκτορα, κ. Πανόπουλο
Αναστάσιο, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και
ζ) Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ20, το Λέκτορα, κ. Τσέλεκα Παναγιώτη,
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
7. Εφαρμογή απόφασης Δ.Ε. (308/02-08-2016 συνεδρίαση) περί της διαδικασίας
παρουσίασης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η Δ.Ε αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΕΚ 1163/15-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 308/02-08-2016
Συνεδρίασή της όσον αφορά τη διαδικασία παρουσίασης Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας,
β) το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης:
«α) ότι η βασική ακαδημαϊκή διαδικασία παρουσίασης των Διπλωματικών Εργασιών
θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών και ως εκ τούτου οι παρουσιάσεις θα πρέπει να γίνονται δια
ζώσης,
β) τα αιτήματα των φοιτητών οι οποίοι δε μπορούν να μεταβούν στον τόπο εξέτασης για
λόγους ανωτέρας βίας, θα αποστέλλονται στο Τμήμα Εκπαίδευσης,
γ) να εξουσιοδοτήσει τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ.
Γ. Ανδρουλάκη προκειμένου να εξετάζει και να αποφασίζει κατά περίπτωση για τα
αιτήματα που θα προωθούνται από το Τμήμα Εκπαίδευσης.»,
γ) το γεγονός ότι σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης είναι απαραίτητη η παροχή
διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν: τον χώρο εξέτασης των φοιτητών, τον τρόπο
εξέτασης και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτημάτων, ενώ απαιτείται και η σχετική
τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών,
αποφάσισε ότι οι προϋποθέσεις θα συγκεκριμενοποιηθούν στον Κανονισμό
Σπουδών, η τροποποίηση του οποίου θα γίνει στο εγγύς μέλλον από την επιτροπή που
έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Μέχρι τότε θα παραμείνει σε ισχύ η απόφαση
που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 308/02-08-2016 Συνεδρίασή της αλλά επεσήμανε ότι θα
πρέπει να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των παρουσιάσεων των Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών π.χ. με την παρουσίαση σε πιστοποιημένες αίθουσες
τηλεδιασκέψεων του Ιδρύματος, με το πρόγραμμα ePresence κ.α.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης
επεσήμανε την ανάγκη η Διοίκηση του Ε.Α.Π. να επανεξετάσει τον τρόπο
συμμετοχής στις παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη

αφενός το κόστος των οδοιπορικών της εξεταστικής επιτροπής, κυρίως του 2ου
επιβλέποντα, όσο όμως από την άλλη και την ανάγκη ύπαρξης της κατάλληλης
υποδομής και τεχνικής υποστήριξης από το αρμόδιο τμήμα του Ε.Α.Π. σε περίπτωση
εισαγωγής, ως δυνατότητας, για τους εξεταστές της διαδικασίας τηλεσυμμετοχής.
8. Συγκρότηση επιτροπών σχετικά με την Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του έργου PRESS.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α. την με αρ. πρωτ. 1844/05-09-2016 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την οποία
προτείνεται η συγκρότηση δύο (2) επιτροπών σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του έργου PRESS, ήτοι
την «Επιτροπή επιλογής προσωπικού» και την «Επιτροπή ενστάσεων»,
β. την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθ. 309/30-08-2016 Συνεδρίαση της, κατά
την οποία συγκροτήθηκε Επταμελής Επιστημονική Επιτροπή για την πλαισίωση των
επιστημονικών δραστηριοτήτων του έργου PRESS,
γ. την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθ. 310/ 07-09-2016 Συνεδρίαση της,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος
για την ανάθεση έργου PRESS με ΦΚ 223,
αποφάσισε όπως κάνει δεκτή την ανωτέρω εισήγηση. Επιπροσθέτως η Δ.Ε.
αποφάσισε τη συγκρότηση των δύο (2) επιτροπών ως ακολούθως:
1. Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού:


Γιώργος Ανδρουλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας



Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας



Πετρούλα Τσοκαλίδου, Αναπληρώτρια
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγήτρια,

Αριστοτέλειο

2. Επιτροπή Ενστάσεων


Νίκος Σηφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Α.Π.



Νίκος Χανιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας



Σοφία Γαβριηλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

9. Διοργάνωση σεμιναρίου κατάρτισης των ερευνητών στο πλαίσιο του έργου
PRESS
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1) την απόφαση στην υπ’ αριθ 301/30-05-2016 Συνεδρίαση της σχετικά με την
έναρξη υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου με στόχο τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των
εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων προσφύγων που βρίσκονται στη
χώρα μας και
2) την με αρ. πρωτ. 2078/16-09-2016 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη με αντικείμενο τη διοργάνωση
σεμιναρίου κατάρτισης των ερευνητών στο πλαίσιο του έργου PRESS και τη
έγκριση κάλυψης εξόδων της μετακίνησης και διαμονής της ερευνητικής ομάδας

ενέκρινε:
1) τη διοργάνωση του σεμιναρίου κατάρτισης στο πλαίσιο διήμερης εκπαίδευσης,
στις 29/09/2016 και 30/09/2016, το οποίο στοχεύει στην προετοιμασία της
ερευνητικής ομάδας πριν από την έναρξη της επιτόπιας έρευνας καθώς θα λάβει
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή και τη παρακολούθηση της μελέτης,
εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ζητήματα μεθοδολογίας καθώς και εργαλεία
προσέγγισης ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων,
2) την κάλυψη των εξόδων εστίασης του σεμιναρίου και
3) την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής για όποια μέλη της
ερευνητικής ομάδας, απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διήμερη εκπαίδευση
έχει σχεδιαστεί με άξονα τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών
της ερευνητικής ομάδας
Η κάλυψη των εν λόγω δαπανών θα πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό
του Ιδρύματος στο πλαίσιο του έργου «Προσφυγικό» μέσω του ΦΚ223.
10. Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου PRESS
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων έκανε αναφορά στο
Σώμα για την πορεία του έργου PRESS σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και
διάχυσης των δράσεων του. Τονίζοντας τη σημασία του έργου με στόχο το σχεδιασμό
και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων υποστήριξης για τους
πρόσφυγες, παρουσίασε μια σειρά ενεργειών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά
τον 1ο χρόνο διοίκησης της Δ.Ε.
Υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις διάχυσης:


Δημιουργία logo, επιστολόχαρτου και ιστοσελίδας του έργου (βλ. www.presseap.net).



Παρουσίαση του έργου στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρουσίαση στα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, παρουσίαση στο Διοικητικό Προσωπικό).



Παρουσίαση του έργου σε επιστημονικές συναντήσεις:
o 4th Crossroads of Languages and Cultures: Multilingual Education
Approaches and Language
o Politics, 2-3 Ιουνίου 2016, Θεσσαλονίκη.
o Summer school “Beyond the Refugee Crisis – Studying in Europe”,
18-28 Αυγούστου 2016, Ολυμπία.
o International Conference “Ιntercultural Mediation in contemporary
Europe: Challenges and possibilities”, 8-9 Σεπτεμβρίου 2016, Αθήνα.
o 2nd Intercultural Forum 2016: Educating ‘the other’: Intercultural
education at a crossroads, 7-8 Οκτωβρίου 2016 Πάτρα
(συνδιοργάνωση).

Πραγματοποιήθηκε επίσης μια εκτενής συζήτηση για την ενίσχυση των δράσεων
ενημέρωσης και δημοσιότητας του έργου.
Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα σημαντικές συνεργασίας
που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου PRESS, καθώς και στις καίριες ενέργειες
δικτύωσης, ως ακολούθως:

•

Πραγματοποίηση συναντήσεων με μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για τη
Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων (σε Αθήνα, Λέσβο, Θεσσαλονίκη).

•

Πρόταση συνεργασίας στο European Association of Distance Teaching
Universities (EADTU) στο έργο «Social Inclusion» της Ε.Ε.

•

Συμμετοχή στη χαρτογράφηση του European University Association σχετικά
με εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τους πρόσφυγες (Refugees Welcome
Map).

•

Επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο της Φινλανδίας (University of Lapland)
σχετικά με εταιρική συμμετοχή (partnership) σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για
την υποστήριξη προσφύγων μέσω του Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

12. Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης των ψηφιακών υποδομών του Ιδρύματος
στην πλατφόρμα καταγραφής εξοπλισμού του Υπουργείου Παιδείας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αριθμ. 112615 Α/Ζ1/08-07-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφορικά με το πλαίσιο της αναβάθμισης των
ψηφιακών υποδομών για τα Πανεπιστήμια, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
και τα Ερευνητικά Κέντρα,
β) το γεγονός ότι με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο καλούνται τα ενδιαφερόμενα Α.Ε.Ι.
να προβούν σε καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού αλλά και σε υποβολή
προτάσεων για την παροχή νέου εξοπλισμού,
γ) το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Καθηγητής κ. Χρ. Κροντηράς με ηλεκτρονική επιστολή ζήτησε από τις
Σχολές/Μονάδες του Ιδρύματος τον ορισμό εκπροσώπου ως διαχειριστή για την
υποβολή προτάσεων αναβάθμισης των υποδομών τους στην πλατφόρμα
https://relabs.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παδείας,
δ) τις απαντητικές επιστολές - αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων των
Κοσμητειών που ελήφθησαν από τις Σχολές/Μονάδες του Ιδρύματος για τον ορισμό
διαχειριστών,
αποφάσισε όπως ορίσει ως διαχειριστές της πλατφόρμας:
1. τον κ. Ηλία Σταυρόπουλο για το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (06-09-2016 ηλεκτρονική επιστολή) ,
2. τον κ. Χρ. Σταθόπουλο, Γραμματέα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για την εν
λόγω Σχολή (το με αρ. πρωτ. ΣΚΕ-5559 διαβιβαστικό αποσπάσματος της υπ’ αριθμ.
1ης/06-09-2016 Συνεδρίασης της Κοσμητείας),
3. τον κ. Β. Φωτόπουλο για τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (15-092016 ηλεκτρονική επιστολή) ,
4. τον Καθηγητή κ. Δ. Ζευγώλη για τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (15-09-2016
ηλεκτρονική επιστολή),
5. τον Καθηγητή κ. Β. Καλδή για τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών (18-09-2016
ηλεκτρονική επιστολή),
6. τον κ. Ν. Καρούσο για τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
(16-09-2016 ηλεκτρονική επιστολή).
Τέλος, η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την από 15-09-2016 ηλεκτρονική επιστολή του Αν.
Προϊστάμενου του Τμήματος Εγκαταστάσεως & Εκτέλεσης Έργων, αποφάσισε

όπως ορίσει ως Ιδρυματικό εκπρόσωπο για την καταγραφή και συμπλήρωση των
φορμών της πλατφόρμας τον Υπεύθυνο του Γραφείου Δικτυακών & Πληροφοριακών
Υπηρεσιών, κ. Νεκτάριο Κωσταρά.
13. Μετάκληση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών κ. Δ. Βασιλείου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. το με αρ. πρωτ. Τ.Π.:4166/13-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με τη μετάκληση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής κοινωνικών
Επιστημών κ. Δ. Βασιλείου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
2. το με αρ. πρωτ. 239/12-05-2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΤΠ-4164/13-09-2016) έγγραφο
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο η
Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΜΠ
ενημερώνει ότι έχουν κατατεθεί πάνω από το ¼ υπογραφών τόσο Καθηγητών Α΄
Βαθμίδας, όσο και μελών ΔΕΠ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
απαραίτητος αριθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του νόμου
4009/2011 και ζητά την απόφαση των αρμόδιων διοικητικών οργάνων του ΕΑΠ για
να μπορέσει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη μετάκληση του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας κ. Δ. Βασιλείου με μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης,
με την αντίστοιχη απόφαση,
3. την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 βάσει της οποίας: «5. α) Είναι δυνατή η
μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Η μετάκληση
πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον
των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα. Απαραίτητη προϋπόθεση για
τη μετάκληση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στη σχολή
υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσμητείας της σχολής προέλευσης, με την οποία
συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που μετακαλείται στη
σχολή υποδοχής.
β) Δεν επιτρέπεται η μετάκληση καθηγητή από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. των
Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αν ο μετακαλούμενος δεν έχει συμπληρώσει τρία έτη
υπηρεσίας ως καθηγητής α΄ βαθμίδας στο Α.Ε.Ι. της περιφέρειας κατά το χρόνο της
μετάκλησης.
γ) Αν η μετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο μετακληθείς
επανέρχεται αυτοδίκαια στο Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει, εφόσον
παραμένει κενή, τη θέση την οποία κατείχε προ της μετάκλησης. Αν η θέση που κατείχε
έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο καταργηθεί, καταλαμβάνει αυτοδικαίως
ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται για το σκοπό αυτόν.»,
4. το γεγονός ο κ. Δ. Βασιλείου υπηρετεί ως Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο ΕΑΠ
από τις 18/11/2004 (ΦΕΚ διορισμού 241/08-10-20004 τ. Ν.Π.Δ.Δ.),
5. την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 1/ 06-09-2016 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, σύμφωνα με την οποία η
εν λόγω Κοσμητεία απεδέχθη τη μετάκληση του Καθηγητή κ. Δημ. Βασιλείου με
μεταφορά πίστωσης της θέσης του στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη μετάκληση του Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών κ. Δημ. Βασιλείου, με γνωστικό αντικείμενο «Τραπεζική Διοίκηση»
(ΦΕΚ διορισμού 241/08-10-20004 τ. Ν.Π.Δ.Δ ΄), με μεταφορά πίστωσης της θέσης

του στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επίσης, η Δ.Ε. αποφάσισε όπως η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών
υπογραφής της σχετικής Πράξης, για την παράδοση και παραλαβή τυχόν πάγιου ή
άλλου εξοπλισμού που έχει καταχωρηθεί ή χρεωθεί στον Καθηγητή κ. Δημ.
Βασιλείου.
Από τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτη
δόθηκαν, κατόπιν σχετικών ερωτήσεων από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΕΑΠ,
διευκρινίσεις για τα ζητήματα που τέθηκαν από τον Καθηγητή κ. Δ. Γιαννιά κατά τη
συζήτηση του εν λόγω θέματος στη συνεδρίαση της Κοσμητείας και τα οποία
αναφέρονταν στο σχετικό πρακτικό που απεστάλη.
14. Έγκριση χορήγησης αδειών στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
Η Δ.Ε.:
1. ενέκρινε την από 24-08-2016 αίτηση του Επίκουρου Καθηγητή, της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, κ. Δ. Στεργίου, για χορήγηση άδειας τεσσάρων (4) ημερών,
από 13-10-2016 έως 16-10-2016, προκειμένου να μεταβεί στη Σαντορίνη για να
συμμετέχει στο IMIC2016-1st Winetourism Congress,
2. ενέκρινε την από 03-09-2016 αίτηση του Επίκουρου Καθηγητή, της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, κ. Χ. Τσούμα, για χορήγηση άδειας τεσσάρων (4) ημερών,
από 26-10-2016 έως 30-10-2016, προκειμένου να μεταβεί στο Kent-UK για να
συμμετέχει στο 6th seminar of the “New Financial Reality” seminar series,
3. ενέκρινε την από 16-08-2016 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή, της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Ε. Ζέρβα, για χορήγηση άδειας τεσσάρων
(4) ημερών, από 12-09-2016 έως 15-09-2016, προκειμένου να μεταβεί στην Κύπρο
για την αξιολόγηση ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών,
4. ενέκρινε την από 25-08-2016 αίτηση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Μ. Ξένου, για χορήγηση άδειας τριών (3)
ημερών, από 05-09-2016 έως 07-09-2016, προκειμένου να μεταβεί στη Λευκωσία ως
Εξωτερικός Αξιολογητής Προγραμμάτων Σπουδών έπειτα από πρόσκληση του φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και
5. ενέκρινε τις από 07-09-2016 αιτήσεις του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ. Κ. Πετρογιάννη, για χορήγηση άδειας:
 πέντε (5) ημερών, από 05-10-2016 έως 09-10-2016, προκειμένου να μεταβεί στη
Λισσαβόνα για να συμμετέχει στην καταληκτική συνάντηση των ομάδων
εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “CARE” (FP7),
 τεσσάρων (4) ημερών, από 20-10-2016 έως 23-10-2016, προκειμένου να μεταβεί
στο Βόλο για να συμμετέχει στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας,
 τριών (3) ημερών, από 04-11-2016 έως 06-11-2016, προκειμένου να μεταβεί στην
Αθήνα για να συμμετέχει στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής
Ψυχολογίας και
 τριών (3) ημερών, από 29-11-2016 έως 02-12-2016, προκειμένου να μεταβεί στις
Βρυξέλλες για να συμμετέχει στην επιστημονική συνάντηση “EAC-CARE

conference”
για παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Προγράμματος “CARE” (FP7) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

του

Ευρωπαϊκού

Θέμα 3ο
3. Καθορισμός αμοιβών των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού των Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
Για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να
συζητήσουν διεξοδικά την υπ. αριθμ ΤΠ:3850/26-08-2016 εισήγηση του Τμήματος
Προσωπικού που αφορά τον καθορισμό αμοιβών των μελών Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
Με αφορμή το έγγραφο αυτό, ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο Σώμα τις αποφάσεις που
έχουν ληφθεί στις υπ. αριθμ. 283/09-11-2015 και 301/30-05-2016 Συνεδριάσεις της
Δ.Ε., σχετικά με τον καθορισμό αμοιβών με σύμβαση έργου μελών Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και πρότεινε να
συζητηθούν οι αμοιβές των μελών Σ.Ε.Π. των Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών σε συνάρτηση με τις αμοιβές των μελών Σ.Ε.Π. των Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.
Το Σώμα έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου και αφού έλαβε
υπόψη του τα ανωτέρω, αποφάσισε όπως καθορίσει τα ποσά αποζημίωσης των
μελών Σ.Ε.Π. (μικτά):
Ι. των Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 20162017, ως εξής:
A. Τα ποσά αμοιβής μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π.
του Ε.Α.Π. για κάθε Θεματική Ενότητα διάρκειας πέντε (5) μηνών, για τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, υπολογίζονται ως εξής:
i) Για τμήματα με αριθμό φοιτητών ≤ 15: 15 Χ 110€ (= η αποζημίωση για κάθε
φοιτητή μτπχ Π.Σ.) + 1.100€ (Πάγιο ετήσιο ποσό που λαμβάνει κάποιος ανεξάρτητα
από τον αριθμό των φοιτητών που έχει στο Τμήμα)= Ποσό Αμοιβής.
ii) Για τμήματα με αριθμό φοιτητών ≥ 16: Αριθμός φοιτητών Χ 110€ (= η
αποζημίωση για κάθε φοιτητή μτπχ Π.Σ.) + 1.100€ (Πάγιο ετήσιο ποσό που λαμβάνει
κάποιος ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτητών που έχει στο Τμήμα)= Ποσό
Αμοιβής.
Β. Πρόσθετα ποσά μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π.
του Ε.Α.Π. για κάθε Θεματική Ενότητα διάρκειας πέντε (5) μηνών, για τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (μτπχ Π.Σ.), κατά περίπτωση:


Ποσό για τη διόρθωση γραπτών των μετεξεταστέων φοιτητών: Για κάθε
τέσσερα (4) γραπτά το μέλος Σ.Ε.Π. αμείβεται με 220€, ποσό το οποίο
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της συνολικής αμοιβής.



Ποσό Δια Ζώσης Επικοινωνίας και Εφαρμογής Συστημάτων
Τεχνολογίας: 525€. Το εν λόγω ποσό λαμβάνουν μόνο όσα μέλη Σ.Ε.Π.
αναλαμβάνουν τμήμα.



Ποσό Βοηθού Συντονιστή: από 11-20 μέλη Σ.Ε.Π. 600€, από 21 μέλη Σ.Ε.Π.
και πάνω 900€. Τα εν λόγω ποσά λαμβάνουν μόνο όσα μέλη Σ.Ε.Π. ορίζονται
βοηθοί Συντονιστή. Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. αναφέρεται μόνο σε αυτούς
που έχουν αναλάβει τμήμα.



Ποσό Συντονιστή Θεματικής Ενότητας: από 0-1 μέλη Σ.Ε.Π. δε θα
καταβάλλεται αμοιβή, από 2-10 μέλη Σ.Ε.Π. 500€, από 11-20 μέλη Σ.Ε.Π.
1.000€, από 21 μέλη Σ.Ε.Π. και πάνω 1.500€. Τα εν λόγω ποσά λαμβάνουν
μόνο όσα μέλη Σ.Ε.Π. ορίζονται Συντονιστές. Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π.
αναφέρεται μόνο σε αυτούς που έχουν αναλάβει τμήμα.



Ποσό Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών: από 0-20 μέλη Σ.Ε.Π. 500€,
από 21-40 μέλη Σ.Ε.Π. 1.000€, από 41 Σ.Ε.Π. και πάνω 1.500€. Τα εν λόγω
ποσά λαμβάνουν μόνο όσα μέλη ΣΕΠ ορίζονται Διευθυντές Προγραμμάτων
Σπουδών. Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. αναφέρεται σε αυτούς που έχουν
αναλάβει τμήμα.

ΙΙ. των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,
Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων (Ε.Θ.Ε.), για
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως εξής:
A. Τα ποσά αμοιβής μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π.
του Ε.Α.Π. για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος διάρκειας δέκα (10) μηνών, για τα
Προπτυχιακά Προγράμματα και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
υπολογίζονται ως εξής:
i) Για τμήματα με αριθμό φοιτητών ≤ 15: 15 Χ 220€ (= η αποζημίωση για κάθε
φοιτητή πρπτχ Π.Σ. ή μτπχ Π.Σ.) + 2.200€ (Πάγιο ετήσιο ποσό που λαμβάνει κάποιος
ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτητών που έχει στο Τμήμα)= Ποσό Αμοιβής.
ii) Για τμήματα με αριθμό φοιτητών ≥ 16: Αριθμός φοιτητών Χ 220€ (= η
αποζημίωση για κάθε φοιτητή πρπτχ Π.Σ. ή μτπχ Π.Σ.) + 2.200€ (Πάγιο ετήσιο ποσό
που λαμβάνει κάποιος ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτητών που έχει στο
Τμήμα)= Ποσό Αμοιβής.
Β. Πρόσθετα ποσά μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π.
του Ε.Α.Π. για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος διάρκειας δέκα (10) μηνών, για τα
Προπτυχιακά Προγράμματα (πρπτχ Π.Σ.) και Μεταπτυχιακά Προγράμματα
(μτπχ Π.Σ.), κατά περίπτωση:


Ποσό για τη διόρθωση γραπτών των μετεξεταστέων φοιτητών: Για κάθε
τέσσερα (4) γραπτά το μέλος Σ.Ε.Π. αμείβεται με 220€, ποσό το οποίο
συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της συνολικής αμοιβής.



Ποσό Δια Ζώσης Επικοινωνίας και Εφαρμογής Συστημάτων
Τεχνολογίας: 1.050€. Το εν λόγω ποσό 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€. Τα εν λόγω ποσά λαμβάνουν μόνο όσα μέλη Σ.Ε.Π.
ορίζονται βοηθοί Συντονιστή. Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. αναφέρεται μόνο
σε αυτούς που έχουν αναλάβει τμήμα και όχι επίβλεψη Διπλωματικών
Εργασιών.



Ποσό Συντονιστή Θεματικής Ενότητας: από 0-1 μέλη Σ.Ε.Π. δε θα
καταβάλλεται αμοιβή, από 2-10 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€. Τα εν λόγω ποσά λαμβάνουν
μόνο όσα μέλη Σ.Ε.Π. ορίζονται Συντονιστές. Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π.
αναφέρεται μόνο σε αυτούς που έχουν αναλάβει τμήμα και όχι επίβλεψη
Διπλωματικών Εργασιών.



Ποσό Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών: από 0-20 μέλη Σ.Ε.Π. 1.000€,
από 21-40 μέλη Σ.Ε.Π. 2.000€, από 41 Σ.Ε.Π. και πάνω 3.000€. Τα εν λόγω
ποσά λαμβάνουν μόνο όσα μέλη ΣΕΠ ορίζονται Διευθυντές Προγραμμάτων
Σπουδών. Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. αναφέρεται σε αυτούς που έχουν
αναλάβει τμήμα καθώς επίσης και επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών.

Γ. Ποσά μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
στη Θ.Ε. ΠΛΗ40 του πρπτχ Π.Σ «Πληροφορική» διάρκειας δέκα (10) μηνών:
Αριθμός φοιτητών Χ 220 ευρώ (= η αποζημίωση για κάθε φοιτητή) + 2.420,00
ευρώ (Πάγιο ετήσιο ποσό που λαμβάνει κάποιος ανεξάρτητα από τον αριθμό των
φοιτητών που έχει στο Τμήμα)= Ποσό Συνολικής Αμοιβής μικτά.
Δ. Ποσό Επίβλεψης για κάθε μία (1) Διπλωματική εργασία για 10 μήνες που είναι
και η διάρκεια της σύμβασης: 560,00 ευρώ. Οι δεύτεροι επιβλέποντες Διπλωματικών
Εργασιών δεν αμείβονται καθώς θα πρέπει να έχουν οριστεί οπωσδήποτε ως πρώτοι
επιβλέποντες σε κάποια άλλη Διπλωματική.
6. Έγκριση ανάθεσης εξειδικευμένου ερευνητικού έργου σε ειδικούς επιστήμονες
και ερευνητές στο πλαίο του προγράμματος PRESS
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του Ιδρύματος και
2. την ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης του έργου «Πρόγραμμα Δράσης για την
Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων» με εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την απευθείας ανάθεση έργου σε:
1. δύο (2) Ανθρωπολόγους Ερευνητές πεδίου με διάστημα απασχόλησης εννέα (9)
μήνες από 19/09/2016 έως 15/06/2017 και συνολική αμοιβή 20.700€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α έκαστος, στις πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
2. έναν (1) Ανθρωπολόγο Ερευνητή πεδίου με ειδίκευση στην παιδική ηλικία και
στην επιτόπια έρευνα σε καταυλισμούς προσφύγων με διάστημα απασχόλησης έξι (6)
μήνες από 01/01/2017 έως 30/06/2017 και συνολική αμοιβή 13.800€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στη Λέσβο,
3. τρεις (3) Κοινωνιογλωσσολόγους Ερευνητές πεδίου με διάστημα απασχόλησης
εννέα (9) μήνες από 19/09/2016 έως 15/06/2017 και συνολική αμοιβή 20.700€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α έκαστος, στις πόλεις Αθήνα, Λέσβο και Θεσσαλονίκη,
4. έναν (1) Ανθρωπολόγο Ερευνητή πεδίου με εμπειρία σε καταυλισμούς προσφύγων
με διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μήνες, από 19/09/2016 έως 15/05/2017 και
συνολική αμοιβή 16.400€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στην Λέσβο,
5. δύο (2) Βοηθούς έρευνας πεδίου με διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μήνες από
01/10/2016 έως 31/05/2017 και συνολική αμοιβή 14.400€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α έκαστος, στις πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
6. έναν (1) Βοηθό έρευνας πεδίου με διάστημα απασχόλησης τέσσερις (4) μήνες, από
01/10/2016 έως 31/01/2017 και συνολική αμοιβή 7.200€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, στη Λέσβο,

7. έναν (1) Στατιστικολόγο για την ποσοτική έρευνα με διάστημα απασχόλησης
τέσσερις (4) μήνες από 1/10/2016 έως 31/01/2017 και συνολική αμοιβή 6.000 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Δράσης για την Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για
την Εκπαίδευση Προσφύγων» Φ.Κ.223.
8. Έγκριση σχεδίων συμβάσεων μελών Σ.Ε.Π. Ακ. Έτους 2016-2017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. Τ.Π.:4212/14-09-2016 έγγραφο του
Τμήματος Προσωπικού αποφάσισε όπως εγκρίνει τα σχέδια των συμβάσεων των
Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του ΕΑΠ, για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως εξής :
1. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. έξι (6)
Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, πλην της Θ.Ε. ΠΛΗ40, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού (Συν. 1),
2. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τη Θ.Ε. ΠΛΗ40 του
προπτυχιακού προγράμματος «Πληροφορική», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος Πρακτικού (Συν. 2),
3. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. είκοσι πέντε
(25) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος Πρακτικού (Συν. 3)
4. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. των τριών (3)
κοινών Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, «Επιστήμες της Αγωγής:
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού
Λόγου» (ΕΑΓ), «Δημιουργική Γραφή» (ΔΓΡ) και «Διαχείριση Γήρανσης και
Χρόνιων Νοσημάτων» (ΓΧΝ), των οποίων οι Ο.Σ.Σ. πραγματοποιούνται δια ζώσης,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού (Συν. 4)
5. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. των τριών (3)
κοινών Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, «Επιστήμες της Αγωγής:
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού
Λόγου» (ΕΑΓ), «Δημιουργική Γραφή» (ΔΓΡ) και «Διαχείριση Γήρανσης και
Χρόνιων Νοσημάτων» (ΓΧΝ), των οποίων οι Ο.Σ.Σ. πραγματοποιούνται ψηφιακά
(on-line), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού (Συν. 5)
6. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. των τριών (3)
Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, «Language Education for Refugees
and Migrants» (LRM), «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία,
Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ), των
οποίων οι Ο.Σ.Σ. πραγματοποιούνται δια ζώσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος Πρακτικού (Συν. 6)
7. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. των τριών (3)
Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, «Language Education for Refugees
and Migrants» (LRM), «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία,
Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ), των
οποίων οι Ο.Σ.Σ. πραγματοποιούνται ψηφιακά (on-line), το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού (Συν. 7)
8. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. του Κοινού
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Σπουδών,
«Τραπεζική,
Λογιστική
και

Χρηματοοικονομική» (ΤΛΧ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Πρακτικού (Συν. 8)
9. το Σχέδιο Σύμβασης Εργασίας Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. των Προπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Πρακτικού (Συν. 9)
10. το Σχέδιο Σύμβασης Εργασίας Μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Πρακτικού (Συν. 10) και
11. το Σχέδιο Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Μελών Σ.Ε.Π. για τις μεταπτυχιακές
διπλωματικές εργασίες, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Πρακτικού (Συν. 11).
9. Ανάκληση απόφασης που ελήφθη στην υπ'αρίθμ. 309/30-08-2016 Συνεδρίαση
της Δ.Ε.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. την απόφαση στην 309η /30-08-2016 Συνεδρίασή της, αναφορικά με την
τοποθέτηση του κ. Αλεξανδρόπουλου Παύλου- Ελευθερίου του Στέλιου,
2. το με αρ. πρωτ. ΤΠ 4159/13-09-2016 αίτημα του Τμήματος Προσωπικού σχετικά
με την ανάκληση της απόφασης που ελήφθει στην υπ’ αριθμ. 309η /30-08-2016
Συνεδρίαση της ΔΕ. για την τοποθέτηση του κ. Αλεξανδρόπουλου ΠαύλουΕλευθερίου του Στέλιου καθώς και των σχετικών εγγράφων που εκδόθηκαν από το
Τμήμα Προσωπικού
3. την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./70/17489/18-07-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ2306/25-07-2016
τ.Β’) σύμφωνα με την οποία γίνεται μόνο η κατανομή θέσεων όσων διορίζονται ως
συγγενείς αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
αποφάσισε όπως προβεί:
1. στην ανάκληση της παρελθούσης απόφασης (309η /30-08-2016 Συνεδρίαση Δ.Ε.)
αναφορικά με την τοποθέτηση του κ. Αλεξανδρόπουλου Παύλου- Ελευθερίου του
Στέλιου, καθώς ύστερα από νεώτερο έλεγχο προέκυψε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η
σύνθετη διοικητική ενέργεια που θα οδηγούσε στον διορισμό του (έκδοση ΦΕΚ, κλπ)
και
2. στην ανάκληση των με αριθμό πρωτοκόλλου εγγράφων που εκδόθηκαν από το
τμήμα Προσωπικού, ήτοι των:
α. Ανακοίνωσης Διορισμού προς τον ενδιαφερόμενο ΤΠ- 3625/02-08-2016,
β. Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας ΤΠ- 3652/1/3-08-2016,
γ. Πρακτικού Ανάληψης ΤΠ-3652/2/03-08-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΒ046ΨΖΣΘ-Ξ16).
Επιπροσθέτως, η Δ.Ε. αποφάσισε όπως προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τον κ. Αλεξανδρόπουλο Παύλο- Ελευθέριο του Στέλιου για το χρονικό
διάστημα έως την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών που οδηγούν στον
διορισμό του.
Θέμα 4ο

2. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των αμοιβών των μελών Σ.Ε.Π. του ΕΑΠ
για την παροχή εκπαιδευτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ:2893/1/08-09-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των
αμοιβών των μελών Σ.Ε.Π. του ΕΑΠ για την παροχή εκπαιδευτικού έργου κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν στην κάλυψη των αμοιβών των
μελών Σ.Ε.Π. του ΕΑΠ για την παροχή εκπαιδευτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017,
1. ύψους περίπου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00€), δαπάνη που θα
καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2016 (ΚΑΕ 0414),
2. ύψους περίπου δύο εκκατομυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(2.750.000,00€), δαπάνη που θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του έτους 2016 (ΚΑΕ 0429),
3. ύψους περίπου τεσσάρων εκκατομυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ
(4.600.000,00€), δαπάνη που θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του έτους 2017 (ΚΑΕ 0414) και
4. ύψους περίπου δώδεκα εκκατομυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ
(12.800.000,00€), δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του έτους 2017 (ΚΑΕ 0429).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Σώμα το με αρ. πρωτ. ΤΟ:2893/13/08-092013 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων που αφορά έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
για το έτος 2017 για την κάλυψη των αμοιβών των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την
παροχή εκπαιδευτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ήτοι από
01/10/2016 έως και 31/07/2017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της το εν λόγω έγγραφο αποφάσισε όπως εγκρίνει την
ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(950.000,00€) από το Ίδρυμά μας, η οποία θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2017 σε βάρος της πίστωσης των Κ.Α.Ε.:
α) 0212 «Βασικός μισθός εκτάκτων» κατά το ποσό των επτακοσίων πενήντα
χιλιάδων ευρώ (750.000,00€) και
β) 0551 «Εισφορές στο Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ
(200.000,00€).
3. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και της
ημερήσιας αποζημίωσης σχετικά με τις μετακινήσεις των μελών Δ.Ε.Π. του
Ε.Α.Π. που αφορούν σε Ο.Σ.Σ., Ο.Δ.Π., Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις
καθώς και παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 20162017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-2893/2/08-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων που αφορά έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων
και της ημερήσιας αποζημίωσης σχετικά με τις μετακινήσεις των μελών Δ.Ε.Π. του
Ε.Α.Π. που αφορούν σε Ο.Σ.Σ., Ο.Δ.Π., Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις καθώς
και παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,

β) το γεγονός ότι οι ως άνω μετακινήσεις πραγματοποιούνται σε καθορισμένες
ημερομηνίες, όπως αυτές προγραμματίζονται και αναγράφονται στο Ακαδημαϊκό
Ημερολόγιο Σπουδών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει δαπάνη για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και της
ημερήσιας αποζημίωσης σχετικά με τις μετακινήσεις των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
που αφορούν σε Ο.Σ.Σ., Ο.Δ.Π., Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις καθώς και
παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος ως εξής:
I. Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 κατά το ποσό των 3.000,00 €
περίπου (Κ.Α.Ε. 0711) και το ποσό των 3.000,00 € περίπου (Κ.Α.Ε. 0721).
II. Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2017 κατά το ποσό των 4.500,00
€ περίπου (Κ.Α.Ε. 0711) και το ποσό των 5.000,00 € περίπου (Κ.Α.Ε. 0721).
4. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και της
ημερήσιας αποζημίωσης σχετικά με τις μετακινήσεις των μελών Σ.Ε.Π. του
Ε.Α.Π. που αφορούν σε Ο.Σ.Σ., Ο.Δ.Π., Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις
καθώς και παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 20162017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-2893/3/08-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων που αφορά έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων
και της ημερήσιας αποζημίωσης σχετικά με τις μετακινήσεις των μελών Σ.Ε.Π. του
Ε.Α.Π. που αφορούν σε Ο.Σ.Σ., Ο.Δ.Π., Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις καθώς
και παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
β) το γεγονός ότι οι ως άνω μετακινήσεις των μελών Σ.Ε.Π. από την έδρα τους στον
τόπο συνάντησης για τους παραπάνω λόγους πραγματοποιούνται σε καθορισμένες
ημερομηνίες, όπως αυτές προγραμματίζονται και αναγράφονται στο Ακαδημαϊκό
Ημερολόγιο Σπουδών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει δαπάνη για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων και της
ημερήσιας αποζημίωσης σχετικά με τις μετακινήσεις των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
που αφορούν σε Ο.Σ.Σ., Ο.Δ.Π., Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις καθώς και
παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος ως εξής:
I. Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 κατά το ποσό των 200.000,00 €
περίπου (Κ.Α.Ε. 0771) και το ποσό των 80.000,00 € περίπου (Κ.Α.Ε. 0772).
II. Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2017 κατά το ποσό των
530.000,00 € περίπου (Κ.Α.Ε. 0771) και το ποσό των 270.000,00 € περίπου
(Κ.Α.Ε. 0772).
5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων) των αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:

α) τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-2893/4/08-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
(ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων) των αυτοκινήτων του
Ε.Α.Π., με ημερομηνία λήξης 31-12-2016 και ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) στο
όνομα του κ. Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του
Ε.Α.Π,
β) το ότι η έγκριση του ανωτέρω ποσού αφορά την κίνηση των αυτοκινήτων που έχει
στην κατοχή του το Ε.Α.Π., προκειμένου να εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές του ανάγκες
εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου και ως εκ τούτου, από τη φύση της, η εν λόγω
δαπάνη δε μπορεί να πληρωθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
(ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων) των αυτοκινήτων του
Ε.Α.Π., με ημερομηνία λήξης 31-12-2016 και ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) στο
όνομα του κ. Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του
Ε.Α.Π.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
έτους 2016 (ΚΑΕ 1611α).
6. 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), με
ημερομηνία λήξης 31-12-2016, 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).
7. Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2016.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ:2893/6/08-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με την έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού –
ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματός μας, για το οικονομικό έτος 2016,
2. την εισηγητική έκθεση που ακολουθεί:
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το έτος 2016 αφορά στον Τακτικό
Προϋπολογισμό και πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και συγκεκριμένα την παρ.3 του αρ. 57, όπου αφορά στη
διαχείριση των πόρων των Α.Ε.Ι. και υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ίδιο οικονομικό
έτος να μεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος ή του ετήσιου προϋπολογισμού δημοσίων

επενδύσεων του Ιδρύματος σε άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισμού, με την
προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν το 20% του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου
προϋπολογισμού.
Η εν λόγω ανακατανομή κρίνεται απαραίτητη για τη μεταφορά πόρων σε
συγκεκριμένους κωδικούς, προκειμένου να είναι εφικτή η διενέργεια διαγωνισμών και
γενικότερα η κάλυψη αναγκών που προέκυψαν μετά την κατάρτιση του Τακτικού
Προϋπολογισμού του έτους 2016.
3. τον αναλυτικό πίνακα των οικονομικών στοιχείων που αφορούν στην 4η
τροποποίηση,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2016, με τα εξής αποτελέσματα:
Έσοδα

Έξοδα

Τακτικού Προϋπολογισμού:

36.500.000,00 €

Δημοσίων Επενδύσεων:

256.964.29 €

Σύνολο:

36.756.964,29 €

Τακτικού Προϋπολογισμού:

46.400.000,00 €

Δημοσίων Επενδύσεων:

256.964.29 €

Σύνολο:

46.656.964,29 €

8. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Θεσσαλονίκης για τη
στέγαση δομών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναφορικά με
Διοικητικές Υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης κοινού».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-2893/7/08-09-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση κτιρίου
στον Δήμο της Θεσσαλονίκης για τη στέγαση δομών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου αναφορικά με Διοικητικές Υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης
κοινού»,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Θεσσαλονίκης
για τη στέγαση δομών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναφορικά με
Διοικητικές Υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης κοινού» (Διακήρυξη: 11/2016 του
ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 29-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του
Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της
Θεσσαλονίκης για τη στέγαση δομών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
αναφορικά με Διοικητικές Υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης κοινού», το οποίο έχει
ως ακολούθως:
Πάτρα, 29-07-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της

Επιτροπής

Διενέργειας

του

Δημόσιου

Μειοδοτικού

Διαγωνισμού:

«Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Θεσσαλονίκης για τη στέγαση δομών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναφορικά με Διοικητικές Υπηρεσίες και
χώρους συνάθροισης κοινού»

Στις 29 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάροδος Αριστοτέλους 18,
συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Θεσσαλονίκης για τη στέγαση δομών του Ελληνικού
Ανοικτού

Πανεπιστημίου

αναφορικά

με

Διοικητικές Υπηρεσίες

και

χώρους

συνάθροισης κοινού». Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με απόφαση που ελήφθη στην υπ’
αριθμ. 305η/30-06-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,
προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2016 Διακήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 8
Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στις 8 και 9 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και
Σάββατο στον Ελληνικό Τύπο. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. 1) Δρ. Μπάκο
Δημήτριο, Μηχανολόγο Μηχανικό ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2) Σπυράκη
Αγγελική, Διοικητική Υπάλληλος του ΕΑΠ ως Αναπληρωματικό Μέλος της
Επιτροπής, σε αντικατάσταση του Τακτικού Μέλους κου Μπούσιου Γεώργιου ο
οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα και 3) Καραχάλιου Χριστιάνα, Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΕΑΠ., ως Μέλος της Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό κατατέθηκε εμπρόθεσμα η μοναδική προσφορά από την
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
ΤΟ-2564/29- 07-2016 βεβαίωση παραλαβής,
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε ανοικτή συνεδρίαση αρχικά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής των ως άνω προσφορών
Στις 10:00 π.μ. ανοίχθηκε και ελέγχθηκε ο σφραγισμένος φάκελος της ως άνω
προσφοράς. Ο φάκελος της μοναδικής προσφοράς της εταιρείας «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ», περιείχε τα κάτωθι:
α) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες των όψεων του κτιρίου,
β) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
γ) Οικοδομική Άδεια και σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την παρούσα χρήση
του ακινήτου.

δ) Σχέδιο στο οποίο αναγράφεται η ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου σε τετραγωνικά
μέτρα.
ε) Βεβαίωση μηχανικού για τις παραδοχές υπολογισμού της στατικής μελέτης.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αυτό δεν έχει υποστεί από
τότε που κατασκευάστηκε βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
ζ) Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι ο προσφέρων
σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού αναλαμβάνει την υποχρέωση και τη
δαπάνη για να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης για το προς μίσθωση ακίνητο.
θ) Το ζητούμενο μίσθωμα, κατά μήνα.
ι) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αρ. 11 διακήρυξης
ια) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ιβ) Τίτλους κυριότητας με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μεταγραφής.
ιγ) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
που αποδεικνύει την κατά νόμο σύστασή του και τη μη λύση του
ι δ ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν υπεβλήθη ουδεμία ένσταση.
Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ομόφωνα

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ
την απόρριψη της μοναδικής προσφοράς της εταιρείας με επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ»,, για μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Θεσσαλονίκης για τη στέγαση
δομών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναφορικά με Διοικητικές
Υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης κοινού, καθώς
1. Η «προσωπικότητα» του κτιρίου δεν συνάδει με το ύφος του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, που αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα,
και δεν συμβάλει στην προβολή του.

2. Στη βορειοανατολική όψη του υπάρχει πινακίδα μεγάλων διαστάσεων από
το κατάστημα, ενώ οι πινακίδες του ΕΑΠ ακολουθούν λιτές γραμμές. Η
ύπαρξη της πινακίδας αυτής αποσπά την προσοχή και δεν επιτρέπει την
οπτική επαφή και αναγνώριση της ύπαρξης του Ιδρύματος.
3. Η χρήση του χώρου είναι κατάστημα, η οποία δεν είναι συμβατή με τις
διοικητικές υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης κοινού που αναφέρονται
στην υπ. αριθμ. 11/2016 διακήρυξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Μπάκος Δημήτριος

ΤΟ ΑΝ. ΜΕΛΟΣ

Σπυράκη Αγγελική

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Καραχάλιου Χριστιάνα

9. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τις
ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των τεχνικών προσφορών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-2893/9/08-09-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με την έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης 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 Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της
Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών (Διακήρυξη: 9/2016 του ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 23-08-2016
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της
Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Πάτρα 23-08-2016

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 Διαγωνισμό

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 09/2016 Διακήρυξη, «για την Προμήθεια βιβλίων για τις
ανάγκες της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», που εγκρίθηκε
κατά την 303/13-06-2016 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 01 Ιουλίου 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 25112, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 01/08/2016 και ως
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 23η/08/2016
και ώρα 10.00 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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 Διαγωνισμό
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 09/2016 Διακήρυξη, «για την Προμήθεια βιβλίων για τις
ανάγκες της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», που εγκρίθηκε
κατά την 303/13-06-2016 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 01 Ιουλίου 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 25112, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 01/08/2016 και ως
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 23η/08/2016
και ώρα 10.00 π.μ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 25112
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. ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΧΑΒΑΛΕΣ Α.-ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ. Ο.Ε
3. ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
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. ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με α/α συστήματος 37982,
2. ΧΑΒΑΛΕΣ Α.-ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ. Ο.Ε, με α/α συστήματος
38999,
3. ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με α/α
συστήματος 38381,
4. Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με α/α συστήματος 39747 και
5. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., με α/α συστήματος 38202.
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 09/2016 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
συμμετοχής - τεχνικών προσφορών.
Κατά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και των
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών βρέθηκαν όλα σε πλήρη τάξη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Διοικούσα

Επιτροπή του ΕΑΠ τη συνέχιση της διαδικασίας κάνοντας αποδεκτές για το στάδιο
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τις
προσφορές των:
1. ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΧΑΒΑΛΕΣ Α.-ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ. Ο.Ε
3. ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

10. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων
(readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου» μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-2893/10/08-09-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με την έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με
τίτλο «Προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διεθνούς
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων
(readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (Διακήρυξη: 2/2016 του ΕΑΠ), σύμφωνα
με το από 14-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σχετικά με τη συνεδρίαση για τον Διεθνή
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια βιβλίων (readers) που
διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», το οποίο έχει
ως ακολούθως:

Πάτρα 14-09-2016

Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη
συνεδρίαση για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την
«Προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 2/2016 Διακήρυξης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα την 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πάροδος Αριστοτέλους 18, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος
2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών των συμμετεχόντων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σχετικά με τον
Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια βιβλίων (readers) που
διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’
αριθμ. 2/2016 Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 284/23-11-2015
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1.
Λέισο Αντώνιο, Επίκουρο Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως
Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Αποστολάκη Λυδία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου ως Μέλος της Επιτροπής και 3. Κοντογεωργακοπούλου
Μαρία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος της
Επιτροπής. Ο ως άνω διαγωνισμός εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 286/21-12-2015
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., αναρτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου
2016, ημέρα Τετάρτη, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο στις 22 Ιανουαρίου 2016, απέβη άγονος για
τα είδη με Α/Α 27, 32, 45, 75, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 118 και 119.
Στην

υπ’

αρίθμ.

305/30-06-2016

συνεδρίαση

της

Δ.Ε.

του

ΕΑΠ

αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία εδόθη με την υπ’ αριθμ.
117/2016 απόφασή της.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης, εστάλη στις 24 Αυγούστου 2016
σχετική προκήρυξη στην εφημερίδα της Ε.E.E.Κ. Επίσης, δημοσιεύτηκε στις 26
Αυγούστου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο ενώ
αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του ΕΑΠ (www.eap.gr) πρόσκληση με αρ. πρωτ. ΤΟ-2756/24-08-2016
για την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για τα ως άνω είδη σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 2/2016 διακήρυξη.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην ως άνω πρόσκληση, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 27369. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με την πρόσκληση
ήταν 13/09/2016 και ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών είναι η 14/09/2016 και ώρα 10:00 μ.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 27369
και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό
προσφορές από τις εταιρείες ως κάτωθι:

1.

ΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΟΣ

ΚΑΙ

ΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
2.

Σ

ΠΑΤΑΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 αποσφραγισθεί η προσφορά. Αμέσως μετά την
παραπάνω

διαδικασία

η

προσφορά

αποσφραγίσθηκε

και

συγκεκριμένα

αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο
της.

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.

ΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΟΣ

ΚΑΙ

ΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με α/α συστήματος 42788
2.

Σ.

ΠΑΤΑΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με α/α συστήματος 43207.

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-2756/24-08-2016 πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών βρέθηκαν όλα σε
πλήρη τάξη.
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
αποσφραγισθεί η οικονομική προσφορά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η
προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος
«Οικονομικές Προσφορές» των ως άνω εταιρειών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (οικονομικές
προσφορές) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ2756/24-08-2016 πρόσκληση υποβολής προσφορών και καταχώρισε τις τιμές
αυτών στον παρακάτω πίνακα:

Α\Α

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΤΥΠΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΝΑΤΥΠΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ

27

32

45

75

80

82

86

87

88

89

90

118

119

Aρχάκης Α. , Γλωσσική
διδασκαλία και σύσταση των
κειμένων, εκδ.Πατάκη, 2005
Bruit-Zaidman, L. & SchmittPantel, P., Η θρησκεία στις
ελληνικές πόλεις της κλασικής
εποχής, μτφ. Κ. Μπούρας, εκδ.
Πατάκη, 2012 (α΄ εκδ. 2004) Machlis, J. & Forney, K., Η
απόλαυση της μουσικής, μτφ.
Δ. Πυργιώτης, εκδ. Fagotto,
Αθήνα 1996
(συνοδεύεται από mp3 με
μουσικά παραδείγματα)
Bellini, G., Nueva Historia de
la Literatura
Hispanoamericana, ed.
Castalia S.A., 1997
Chalmers, A.F., Τι είναι αυτό
πού το λέμε Επιστήμη; (επιμ.
Αρ. Μπαλτάς, μτφρ. Γ.
Φουρτούνης),
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, 2011
Strang, G., Γραμμική Άλγεβρα
και Εφαρμογές, μτφρ. Π.
Πάμφιλος, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, 2011
Davis, M. D., Η Φύση και η
Δύναμη των Μαθηματικών,
μτφ. Δ. Καραγιαννάκης, Μ.
Μαγειρόπουλος,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, 2001
Δάσιος, Γ., Δέκα διαλέξεις
εφαρμοσμένων μαθηματικών,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, 2001
Ακρίβης Γ. & Αλικάκος Ν.,
Μερικές Διαφορικές
Εξισώσεις, εκδ. Σύγχρονη
Εκδοτική, 2012, ISBN
9789606674730
Τραχανάς, Στ., Mathematica
και εφαρμογές,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, 2004
Τραχανάς, Στ., Μερικές
Διαφορικές Εξισώσεις, Σειρές
Fourier και Προβλήματα
Συνοριακών Τιμών,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, 2004
Serway, R.A., Moses, C.J.,
Moyer, C.A., Σύγχρονη
Φυσική, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, 2011
Τραχανάς, Στ.,
Κβαντομηχανική Ι:
Θεμελιώδεις αρχές, Απλά
συστήματα, Δομή της ύλης,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης 2011

Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕΕΔΕ
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Μετά το σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
διατάξεις και τον ως άνω πίνακα αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στην Δ.Ε. του

ΕΑΠ την οριστική κατακύρωση έναντι συνολικού ποσού 63.009,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
και 66.789,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στους παρακάτω μειοδότες:
1) ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα είδη με Α/Α 45 έναντι συνολικού ποσού 37.350,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και 39.591,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2)

Σ.

ΠΑΤΑΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τα είδη με Α/Α 27, 32, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90,
118 και 119 έναντι συνολικού ποσού 25.659,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 27.198,54 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 11:00 π.μ.. μη υπάρχοντος άλλου θέματος
λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

11. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ελαφρών Χωρισμάτων
Αλουμινίου».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-2893/12/08-09-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με την έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και
Εγκατάσταση Ελαφρών Χωρισμάτων Αλουμινίου»,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ελαφρών
Χωρισμάτων Αλουμινίου» (Διακήρυξη: 14/2016 του ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 1509-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ελαφρών Χωρισμάτων
Αλουμινίου», το οποίο έχει ως ακολούθως:

Πάτρα 15-09-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη
συνεδρίαση για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και
Εγκατάσταση Ελαφρών Χωρισμάτων Αλουμινίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 14/2016
Διακήρυξης.
Στην Πάτρα σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος
2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ελαφρών Χωρισμάτων Αλουμινίου», βάσει της υπ’
αριθμ. 14/2016 Διακήρυξης, που ορίστηκε με απόφαση στην υπ’ αριθμ. 284/23-112015 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.

Στο διαγωνισμό προσήλθαν στο Γραφείο Προμηθειών και κατέθεσαν
προσφορά, ως τις 09:00 πμ ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, οι παρακάτω:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΦΡΟΥΝΤΑΣ
3. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η Επιτροπή συγκλήθηκε σε ανοικτή συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε στις 10:00
π.μ.. Κατά την έναρξη της διαδικασίας προσήλθε ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΦΡΟΥΝΤΑΣ.
Καταρχήν προέβη σε αρίθμηση των φακέλων κατ’ αύξοντα αριθμό, σύμφωνα
με την πιο πάνω αρίθμηση, στη συνέχεια δε ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής
έθεσαν τις υπογραφές τους επί των φακέλων.-

Στη συνέχεια άρχισε η αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής κάθε μιας από
τις πιο πάνω 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 έθεσαν την μονογραφή τους εξωτερικά κατά σειρά στους
φακέλους των δικαιολογητικών, στους φακέλους των τεχνικών προσφορών και τέλος
στους φακέλους των οικονομικών προσφορών.- Στη συνέχεια οι φάκελοι με τις
οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων φυλάχθηκαν μέχρι το επόμενο στάδιο
της διαδικασίας και στη συνέχεια ακολούθησε η αποσφράγιση των φακέλων των
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών κάθε συμμετέχοντα.- Ο Πρόεδρος και
τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τη μονογραφή τους στα δικαιολογητικά και στη
συνέχεια προέβησαν στον έλεγχο των αντίστοιχων αναγκαίων δικαιολογητικών.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δε διαπιστώθηκε καμιά
παράλειψη.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή
προχώρησε στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων χωρίς να
διαπιστωθεί καμία παράλειψη κατά τον έλεγχό τους.
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών τις οποίες υπέγραψαν κάθε μία από αυτές ανά φύλλο και καταχωρήθηκαν
οι τιμές των προσφορών όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(Τ.Μ.)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

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

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ.
ΦΡΟΥΝΤΑΣ

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ.
ΦΡΟΥΝΤΑ
Σ

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ

1

Χώρισμα
αλουμινίου
τυφλό με
μελαμίνη.

89,30

64,00

40,00

64,00

5.715,20

3.572,00

5.715,20

2

Χώρισμα
αλουμινίου με
τζάμι διαφανές.

39,52

72,00

43,00

77,00

2.845,44

1.699,36

3.043,04

3

Πόρτα
αλουμινίου
ανοιγόμενη με
το μισό πάνω
μέρος τζάμι
αμμοβολής

16,64

148,00

136,00

155,00

2.462,72

2.263,04

2.579,20

Συνολική τιμή (€) χωρίς ΦΠΑ

11.023,36

7.534,40

11.337,44

Συνολική τιμή (€) με ΦΠΑ

13.668,97

9.342,66

14.058,43

Μετά τον σχετικό έλεγχο η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές
διατάξεις και τον ως άνω πίνακα, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Δ.Ε. του
ΕΑΠ:
Την οριστική κατακύρωση έναντι συνολικού ποσού 7.534,40 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και 9.342,66 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. και την υπογραφή σύμβασης με τον κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝ. ΦΡΟΥΝΤΑ.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 11:00 π.μ. μη υπάρχοντος άλλου θέματος
λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

Θέμα 5ο
3. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας σχεδιασμού και οργάνωσης των τελετών
απονομής τίτλων που παρέχει το Ε.Α.Π. προς το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων και καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 296/04-04-2016 Συνεδρίασή της,
σύμφωνα με την οποία «…αποφάσισε όπως δοθεί έμφαση στην καλύτερη οργάνωση
των ορκωμοσιών και για το λόγο αυτό, εξουσιοδοτεί το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
να επανέλθει με νέα πρόταση».
2. την με αρ. πρωτ. 48657/13-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών
αναφορικά με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης των
τελετών απονομής τίτλων που απονέμει το Ε.Α.Π. προς το Τμήμα Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων,
3. το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών, κατά τη
διαδικασία οργάνωσης απονομής τίτλων, περιορίζονται στην έγκαιρη και ορθή
έκδοση των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων συνοδευόμενων εγγράφων, καθώς
και στην ενημέρωση των αρμοδίων τμημάτων για τον αριθμό των προς ορκωμοσία
φοιτητών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την εισήγηση του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών για τη
μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης των τελετών απονομής
τίτλων που παρέχει το Ε.Α.Π., προς το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.
Επιπροσθέτως, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων για τον ορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των τελετών απονομής τίτλων
για το έτος 2016 καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Μητρώου
Φοιτητών, ώστε κατ’ επέκταση να ενημερωθούν έγκαιρα και οι φοιτητές.

5. Τροποποίηση της απόφασης της Δ.Ε. της 147ης/19-09-2016 Συνεδρίασής της,
σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης κατ’ εξαίρεση ημερομηνίας κτήσης
πτυχίου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 48514/12-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών
σχετικά με τροποποίηση της απόφασης της Δ.Ε. της 147ης/19-09-2006 Συνεδρίασής
της, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης κατ’ εξαίρεση ημερομηνίας κτήσης
πτυχίου,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 133/19-09-2005 Συνεδρίασή της για την
ημερομηνία κτήσης πτυχίων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών κατά την
οποία αποφασίστηκε «Η ημερομηνία κτήσης πτυχίου να είναι κοινή για όλους τους
φοιτητές του Προγράμματος που παίρνουν πτυχίο την ίδια εξεταστική περίοδο.
Η ημερομηνία αυτή θα είναι δέκα (10) ημέρες από την τελευταία ημερομηνία
διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος
σπουδών και στις περιπτώσεις που στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν εργαστήρια δέκα
(10) ημέρες από την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων των
εργαστηρίων, για όσους φοιτητές ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών κατά την
περίοδο μόνο των τελικών εξετάσεων.
Για όσους φοιτητές ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών κατά την περίοδο των
επαναληπτικών εξετάσεων, η ημερομηνία κτήσης πτυχίου θα είναι δέκα (10) ημέρες
από την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων των
θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών και στις περιπτώσεις που στο
πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν εργαστήρια δέκα (10) ημέρες από την τελευταία
ημερομηνία διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων των εργαστηρίων.»
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 147/19-09-2006 Συνεδρίασή της για το
εν λόγω θέμα σύμφωνα με την οποία είχε εξουσιοδοτήσει «τον Γενικό Γραμματέα του
Ιδρύματος, κ. Χ. Ροδόπουλο, να δίνει την έγκριση προς το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
προκειμένου να εκδίδονται βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών και πτυχίων, βάσει της
ημερομηνίας όπως αυτή προσδιορίζεται στο παραπάνω έγγραφο της Διεύθυνσης
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠΕΠΘ, για περιπτώσεις που έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την απόκτηση πτυχίου των φοιτητών και εκκρεμούν οι
ημερομηνίες για την κατάθεση των τίτλων σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.»,
δ) το υπ. αριθμ. Φ5/45340/Β3-17/5/2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠΕΠΘ με το οποίο γνωστοποιούνται οι διατάξεις του Ν.
1268/1982 (αρ. 25, παρ. 12) καθώς και η σχετική απόφαση του ΣτΕ (Α.Π. 366/1994)
βάσει των οποίων : «ο φοιτητής παίρνει το πτυχίο του από την ημερομηνία κατά την
οποία ο αρμόδιος εξεταστής του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη του πτυχίου του
μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, βεβαιώνει ότι εξετάσθηκε επιτυχώς
στο μάθημα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο από το
πρόγραμμα αυτό αριθμό διδακτικών μονάδων, δηλαδή ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος
από την ολοκλήρωση των σπουδών του και πριν ακόμη τη χορήγηση σ’ αυτόν του
εγγράφου του πτυχίου του.»,
ε) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 288/20-01-2016 Συνεδρίασή της κατά
την οποία ανακλήθηκε η παράταση της θητείας του Γραμματέα και ως εκ τούτου δεν
υφίσταται η εν λόγω θέση στο Ίδρυμα,
αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 147/19-09-2006 Συνεδρίασή
της και την χορήγηση πτυχίων με ημερομηνία κτήσης κοινή για όλους τους φοιτητές
του Προγράμματος Σπουδών που παίρνουν πτυχίο την ίδια εξεταστική περίοδο,
σύμφωνα με τα ισχύοντα στην απόφαση της υπ’ αριθμ. 133/19-09-2005 Συνεδρίασής
της.

6. Ενημέρωση για υπογραφή σύμβασης Ε.Α.Π. και Κ.Τ.Ε.Λ. για μεταφορά
φοιτητών και συμφωνίες με άλλους φορείς μεταφορικών μέσων.
Ο Πρόεδρος επεσήμανε στο Σώμα τη σημασία συμμετοχής των φοιτητών στις
Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα ουσιώδεις
διότι βοηθούν σημαντικά τον φοιτητή στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου
και ενισχύουν την επαφή των φοιτητών με το Ίδρυμα.
Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Δ.Ε. στην υπ’ αριθ. 308/02-082016 Συνεδρίαση της (Θέμα 2.5), όπου αναφέρεται ότι πρωταρχικός στόχος της Δ.Ε.
πρέπει να αποτελεί η ανταποδοτικότητα, σε υπηρεσίες ή σε άλλα οφέλη, της
οικονομικής συμμετοχής που καταβάλουν οι φοιτητές, τόνισε την αναγκαιότητα
παροχής ενός κινήτρου που θα διευκολύνει την παρουσία των φοιτητών στις
Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις.
Στηριζόμενος στα ανωτέρω, ενημέρωσε το Σώμα για την υπογραφή σύμβασης του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών
Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), με την οποία προβλέπεται η μετακίνηση των
φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους προς τις πόλεις Αγρίνιο, Αθήνα, Βόλο,
Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Λάρισα, Πάτρα,
Ρόδο, Τρίπολη, Χανιά και αντίστροφα με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας που
θα εκδώσει το ΕΑΠ.
Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε σε ανάλογες ενέργειες με τις οποίες εξασφαλίζεται
συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έκπτωση 20% στο δρομολόγιο Αθήνα-Θες/νίκη και
αντίστροφα και εκπτώσεις από 20% έως 50% για τις ακτοπλοϊκές γραμμές που
καλύπτουν όλους τους προορισμούς του Αιγαίου και του Ιονίου.
Η Δ.Ε. ενέκρινε τη υπογραφή σύμβασης και τις προαναφερθείσες συμφωνίες και
αποφάσισε τη συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην κάλυψη των
εξόδων.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού.
Με το πέρας της διετίας, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
ενταχθεί το Ίδρυμα στο κονδύλι του Υπουργείου Παιδείας, που παρέχει έκπτωση
στις δαπάνες μετακίνησης των φοιτητών όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης
επεσήμανε πέραν του θετικού για τους φοιτητές του θέματος, την υποχρέωση της
πολιτείας για κάλυψη του ποσού αυτού, όπως γίνεται για όλα τα άλλα Α.Ε.Ι., και όχι
η άντλησή του από το αποθεματικό του Ε.Α.Π.
Θέμα 6ο
1. Ενημέρωση για εκδοτικό οίκο και διαδικασίες έγκρισης δομής.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για το θέμα της ιδρύσεως εκδοτικού οίκου στο
Ε.Α.Π. καθώς και των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης της δομής αυτού.
Κατόπιν εκτενούς συζήτησης με τα μέλη του Σώματος διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα
ίδρυσης του εν λόγω εκδοτικού οίκου στο Ίδρυμα για τους κάτωθι λόγους που
καλύπτουν:
1. την ανάγκη εμπορικής διάχυσης των βιβλίων του Ε.Α.Π.,
2. την έκδοση σημαντικών έργων επιστημονικού ενδιαφέροντος,

3. την ενίσχυσης της έκδοσης ερευνητικών μελετών (διατριβών, μονογραφιών
κ.λ.π.) και
4. την έκδοση ξενόγλωσσων επιστημονικών έργων.
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι το θέμα δεν έχει τελεσφορήσει,
λόγω υπάρξεως νομικών κωλυμάτων στο νομοθετικό πλαίσιο περί δημιουργίας
ανώνυμης εταιρίας στα Δημόσια Πανεπιστήμια. Τόνισε ότι εξετάζεται η δυνατότητα
διευθέτησης του θέματος μέσω Νομοθετικής Ρύθμισης περί δημιουργίας ανώνυμης
εταιρίας στο Ε.Α.Π. αποκλειστικά και μόνο για την δημιουργία του προαναφερθέντος
εκδοτικού οίκου.
2. Συνέχιση λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.)
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. την απόφαση στην υπ’ αριθ. 306/11-07-2016. Συνεδρίασή της, σχετικά με την
παράταση λειτουργίας του προγράμματος Θερινής Φύλαξης – Δημιουργικής
Απασχόλησης – Summer Camp μέχρι το τέλος τρέχοντος Σεπτεμβρίου,

2. το με αρ. πρωτ ΤΠ- 4210/14-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού,
σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και
3. την διερεύνηση που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και
αφορούσε στοιχεία από τα Τμήματα Προσωπικού, Εγκαταστάσεων & Έργων και
ΕΔΕΛ, όπου αποτυπώνονται:
i. οι ανάγκες του προσωπικού για τη συνέχιση παροχής ενός προγράμματος
φύλαξης- δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
ii. οι δυνατότητες παροχής αιθουσών για τη φιλοξενία των παιδιών,
αποφάσισε όπως:
1. εγκρίνει τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π), στοχεύοντας στην βέλτιστη δυνατή ενίσχυση των εργαζομένων
του Ιδρύματος,
2. εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού να διερευνήσει τον
τρόπο κάλυψης της εν λόγω δαπάνης.

