Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 325/03-02-2017
Θέμα 1ο
Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. καλωσόρισε την Καθηγήτρια
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Α. Ρούσσου στη Δ.Ε. του
Ε.Α.Π.. Η κ. Α. Ρούσσου αντέτεινε τον χαιρετισμό.
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιστολή του Δημοτικού Περιφερειακού
Θεάτρου Κομοτηνής (ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής) που διοργανώνει Σεμινάριο
Δημιουργικής Γραφής και ζητάει για τις ανάγκες του Σεμιναρίου την παραχώρηση
αίθουσας διδασκαλίας (30 ατόμων) από το Ε.Α.Π. σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
εντός του Φεβρουαρίου, Απριλίου και Μαΐου 2017. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι σε
περίπτωση εκχώρησης της αίθουσας δεν θα είναι δυνατή η χρήση της, μέχρι το τέλος
του έτους 2017.
Η Δ.Ε. αποφάσισε, κατόπιν συζήτησης, την εκχώρηση της αίθουσας στο ΔΗΠΕΘΕ
Κομοτηνής για τις ανάγκες του Σεμιναρίου Δημιουργικής Γραφής στις παρακάτω
ημερομηνίες όπως αυτές αποτυπώνονται στην σχετική επιστολή:
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, 17.00 – 20.00
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, 11.00 – 14.00
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, 16.00-19.00
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, 16.00-19.00
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 10.00-13.00
Σάββατο 1 Απριλίου, 11.00-14.00
Σάββατο 29 Απριλίου, 11.00-14.00
Σάββατο 13 Μαΐου, 11.00-14.00
Σάββατο 28 Μαΐου, 11.00-14.00
Σάββατο 28 Μαΐου, 17.00-20.00
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιστολή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ.
Ν. Σηφάκη σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης έργου της κα Α.
Κανελλοπούλου μέχρι 28/02/2017 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «TALE –
Teachers’ Assessment Literacy Enhancement». Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται
ότι η κα Α. Κανελλοπούλου έχει αναλάβει την οικονομική παρακολούθηση και
διαχείριση του έργου καθώς και κάποια οργανωτικά ζητήματα από το Φεβρουάριο
του 2016 και έχει επίγνωση της πορείας και των αναγκών του έργου σε γενικότερο
επίπεδο. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι θα πρέπει να επανέλθει το θέμα της ανανέωσης της
σύμβασης ανάθεσης έργου της κα Α. Κανελλοπούλου προς συζήτηση σε επόμενη
Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π..
Στο σημείο αυτό εισήλθε στη Συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Γ.
Διβάρης.
Θέμα 2ο

Στο σημείο αυτό εισήλθε στη Συνεδρίαση η Νομική Σύμβουλος του Ε.Α.Π. κ. Α.
Μαρούντα προκειμένου να παράσχει τις νομικές της απόψεις για το υποθέμα 1 των
Ακαδημαϊκών Θεμάτων και εξήλθε από τη Συνεδρίαση προκειμένου το Σώμα να
αποφανθεί.
1. Κριτήρια επιλογής μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την τριετία 2017-2020.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης
αναφέρθηκε στο ότι η στρατηγική της Δ.Ε. για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και
ανανέωση του Ιδρύματος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία μιας κρίσιμης
μάζας επιστημονικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, με εξειδίκευση και με βασική
απασχόληση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Επισήμανε ότι το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο θα δημοσιεύσει Προκήρυξη για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΣΕΠ) στα Προγράμματα Σπουδών του για την τριετία 2017-2020,
ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των κριτηρίων επιλογής των μελών ΣΕΠ. Αναφέρθηκε
στα κριτήρια που εφαρμόστηκαν το καλοκαίρι του 2016 για την επιλογή ΣΕΠ σε 6
νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ιδρύματος καθώς και στο γεγονός της
ύπαρξης προτάσεων εκ μέρους των Κοσμητειών των Σχολών σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής μελών ΣΕΠ για την νέα προκήρυξη του Ε.Α.Π. (2017-2020).
Στο πλαίσιο της εκτεταμένης συζήτησης που ακολούθησε ανάμεσα στα μέλη της Δ.Ε.
εκφράστηκαν απόψεις για τα κριτήρια επιλογής μελών ΣΕΠ και την αντίστοιχη
μοριοδότηση για τη νέα προκήρυξη του Ε.Α.Π. (2017-2020) καθώς επίσης για τη
δημιουργία αλγορίθμου που θα διαμορφώνει την τελική κατάταξη των μελών ΣΕΠ
μετά τη μοριοδότηση. Επισημάνθηκε ότι η ύπαρξη του αλγορίθμου δεν στερεί, από
κανέναν, το δικαίωμα της υποψηφιότητας αλλά στοχεύει στην ακαδημαϊκή ανανέωση
του επιστημονικού προσωπικού που αποτελεί, εν τέλει, καθήκον όλων των
Πανεπιστημίων. Τονίστηκε ότι μερίδα της ακαδημαϊκής κοινότητας, και ειδικότερα
νεότεροι εκπρόσωποί της, έχουν αναφερθεί στον πολυετή αποκλεισμό τους από τις
συνεργασίες με το Ε.Α.Π.. Τονίστηκε η βούληση του Υπουργείου Παιδείας για
ανανέωση του ακαδημαϊκού προσωπικού, με προσφορά κινήτρων σε νέους
επιστήμονες, ώστε να μειωθεί το φαινόμενο του brain drain δηλαδή της φυγής
ερευνητών στο εξωτερικό.
Ο Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και αναπληρωματικό μέλος της
Δ.Ε. κ. Α. Λιοναράκης εξέφρασε την αντίθεσή του για το κριτήριο της
διαθεσιμότητας, τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο (αλγόριθμος) αποκλείονται
εμμέσως από τη διαδικασία επιλογής άτομα που έχουν συνεισφέρει τα δέοντα στην
ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος και τόνισε την ανάγκη θεώρησης επί της ουσίας
των προτάσεων των Κοσμητειών. Επεσήμανε δε ότι δεν είναι αντίθετος στην
ακαδημαϊκή ανανέωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά με βάση τα ακαδημαϊκά
κριτήρια
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 3584/16-12-2016 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής μελών ΣΕΠ του Ε.Α.Π. για την τριετία 2017-2020,
β) το με αρ. πρωτ. 2897/19-10-2016 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής μελών ΣΕΠ για τη νέα προκήρυξη του Ε.Α.Π. (2017-2020),
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 128η/22-11-2016 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΣΑΣ) σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής μελών ΣΕΠ για τη νέα προκήρυξη του Ε.Α.Π. (2017-2020),

δ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 2η/31-10-2016 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής μελών ΣΕΠ για την τριετία 2017-2020,
ε) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 157η/22-11-2016 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) σχετικά με τα
κριτήρια επιλογής μελών ΣΕΠ για τη νέα προκήρυξη του Ε.Α.Π. για την τριετία
2017-2020,
ζ) την με αρ. πρωτ. ΣΕΤ: 92/31-10-2016 απόφαση που ελήφθη από τα μέλη ΔΕΠ της
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής μελών ΣΕΠ για τη
νέα προκήρυξη του Ε.Α.Π. (2017-2020),
η) την ανωτέρω διαλογική συζήτηση που διεξήχθη ανάμεσα στα μέλη της Δ.Ε.
σχετικά με τα κριτήρια επιλογής μελών ΣΕΠ (2017-2020) και την ύπαρξη και
διαμόρφωση αλγορίθμου,
γ) το στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και ανανέωση του
Ιδρύματος,
αποφάσισε κατόπιν διαλογικής συζήτησης ότι:
1. τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μελών ΣΕΠ στα Προγράμματα Σπουδών του
Ε.Α.Π. που λειτουργούν με ετήσιες Θεματικές Ενότητες για την τριετία 2017-2020
και η μοριοδότησή τους είναι:
Για τα κριτήρια επιλογής Ι, II, III, ΙV και V παρακάτω, θα δοθούν έγκαιρα προς
τις Επιτροπές Επιλογής συγκεκριμένες Οδηγίες Μοριοδότησης. Σε κάθε
περίπτωση θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ
παραθέτουν και αναπτύσσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους.
Ι. 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 νοούνται οι σπουδές, 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.
ΙΙ. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες έως 25)
Λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές δημοσιεύσεις της δεκαετίας 2007-2016 στα
γνωστικά αντικείμενα της Θεματικής Ενότητας, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα
του Ε.Α.Π.. 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.
ΙΙΙ. Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες έως 10)
Λαμβάνονται υπόψη η ανάπτυξη και διδασκαλία πανεπιστημιακών και
εργαστηριακών μαθημάτων και το επικουρικό διδακτικό έργο σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά την περίοδο 2007-2016.
IV. 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 μέλους ΣΕΠ σε Πρόγραμμα Σπουδών του
Ε.Α.Π. (τμήμα φοιτητών, διπλωματικές εργασίες), η εμπειρία ως διδάσκοντα σε
Πρόγραμμα Σπουδών εξ αποστάσεως άλλου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η
επιμόρφωση και η πιστοποίηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
V. Διαθεσιμότητα (μονάδες έως 20)
Η διαθεσιμότητα υπολογίζεται σε συνάρτηση με την κύρια επαγγελματική ιδιότητα
και τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και δεσμεύσεις των υποψηφίων.
Προκύπτει από δήλωση των άλλων (εκτός του Ε.Α.Π.) καθηκόντων για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-17, των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για
το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, 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 ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή
να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, διά ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα.
VI. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης (μονάδες έως 10)
VI.1. Υπολογίζεται ο μέσος όρος της εσωτερικής αξιολόγησης από τους φοιτητές και
το συντονιστή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΜΕΑΕ, για τα ήδη υπηρετούντα
μέλη Σ.Ε.Π. και για τα τρία πιο πρόσφατα ακαδημαϊκά έτη της υπηρεσίας τους στο
Ε.Α.Π.. Σε περίπτωση που το μέλος ΣΕΠ έχει δύο έτη ή ένα έτος υπηρεσίας στη ΘΕ,
υπολογίζεται ο μέσος όρος για δύο έτη ή για ένα έτος αντίστοιχα.
VI.2. Για τα νέα και μη υπηρετούντα στη Θ.Ε. μέλη Σ.Ε.Π., ο συνολικός βαθμός
αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής θα προκύπτει από το άθροισμα των αξόνων
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, πολλαπλασιαζόμενο επί 100 και διαιρούμενο με το 90, ήτοι:
(I+II+III+IV+V) x 100
90
VII. Ανανέωση του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ε.Α.Π.
(μονάδες έως 20)
Για τους υποψήφιους που δεν είχαν ποτέ σύμβαση με το Ε.Α.Π. για διδασκαλία σε
τμήμα φοιτητών θα προστίθενται στην τελική μοριοδότηση 20 μονάδες. Για τους
υποψήφιους που έχουν διατελέσει μέλη ΣΕΠ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος σύμβασης με
τμήμα φοιτητών (δεν υπολογίζονται έτη με διπλωματικές εργασίες ή με Συντονισμό
ΘΕ χωρίς Τμήμα φοιτητών) θα αφαιρείται μία μονάδα, μέχρι τα 15 έτη (για τα οποία
στον υποψήφιο θα προστίθενται 5 μονάδες).
Συνεπώς, η τελική μοριοδότηση των υποψηφίων θα προκύπτει από τον τύπο:
Α + (20-Τ)
όπου
Α = η συνολική μοριοδότηση του υποψήφιου στους κριτήρια I, II, III, IV, V, VI (με
μέγιστο τις 100 μονάδες), και
Τ = ο αριθμός ακαδημαϊκών ετών κατά τα οποία ο υποψήφιος είχε σύμβαση ΣΕΠ με
διδασκαλία σε τμήμα φοιτητών του ΕΑΠ.
Συνοπτικά, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ για την
τριετία 2017-2020 και η βαρύτητά τους έχουν ως εξής:
Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μονάδες (έως)

I.

Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με 20
το αντικείμενο της Θ.Ε./Ε.Θ.Ε.

II.

Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας

25

III.

Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας

10

IV.

Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

15

V.

Διαθεσιμότητα σύμφωνα με δήλωση ΣΕΠ για ανάληψη 20
καθηκόντων από ΕΑΠ

VI.

Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης

10

VII.

Ανανέωση ΣΕΠ του ΕΑΠ

20

Σύνολο

120

Σημειώνεται πως οι Επιτροπές Επιλογής μελών ΣΕΠ έχουν τη δυνατότητα να
ορίσουν ρήτρες και κατώτατα όρια μονάδων, είτε στη συνολική μοριοδότηση των
υποψηφίων (Α) είτε στους επιμέρους κριτήρια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, κάτω από τα οποία
θα θεωρούν ακατάλληλα για την ανάληψη τμήματος φοιτητών τα υποψήφια μέλη
ΣΕΠ και, κατά συνέπεια, δε θα τα προτείνουν για πρόσληψη στη Διοικούσα
Επιτροπή.
2. ο αλγόριθμος που αναφέρεται ανωτέρω και που θα διαμορφώνει την τελική
κατάταξη των μελών ΣΕΠ μετά τη μοριοδότηση, θα οριστικοποιηθεί και θα εγκριθεί
σε επόμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π..

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε να συνεχιστεί η Συνεδρίαση με τη συζήτηση
των υποθεμάτων 5,8,7 των Ακαδημαϊκών θεμάτων της παρούσας Ημερήσιας
Διάταξης. Το Σώμα συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου.
5. Μελέτη Changing Pedagogical Landscape της EADTU: Οργάνωση της
έρευνας στο Ε.Α.Π..
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης
ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με τη μελέτη Changing Pedagogical Landscape της
EADTU. Αναγνωρίζοντας την ύψιστη σημασία της μελέτης στον τομέα της
τριτοβάθμιας Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και εντός των πλαισίων
αυτής, επισήμανε ότι θα διεξαχθούν συνεντεύξεις σε 13 επιλεγμένες χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας με ευθύνη του Ε.Α.Π. Τόνισε ότι τα
συμμετέχοντα Ιδρύματα θα αποκομίσουν πολλά οφέλη από τις δράσεις υλοποίησης
της μελέτης, καθώς επίσης ότι η συμβολή του Ιδρύματος θα μνημονευτεί στην τελική
έκθεση της ερευνητικής ομάδας της EADTU.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 288/27-01-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τη μελέτη
Changing Pedagogical Landscape της EADTU: Οργάνωση της έρευνας στο Ε.Α.Π.,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 317/25-10-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με τη συμμετοχή του Ε.Α.Π. στη μελέτη “The Changing Pedagogical

Landscape-new ways of teaching and learning and their implications in higher
education”, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γ) τον στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και ανανέωση του
Ιδρύματος με νέους τρόπους διδασκαλίας, μάθησης και καινοτομίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση,
αποφάσισε, όπως εγκρίνει τη δημιουργία ομάδας εργασίας για τις συνεντεύξεις που
θα διεξαχθούν στο Ε.Α.Π., από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2017, που θα
αποτελείται από
α) τρία μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. που έχουν οριστεί εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του
έργου EMPOWER της EADTU, ήτοι:


τον Καθηγητή κ. Γ. Αγιομυργιανάκη



τον Καθηγητή κ. Α. Κόκκο



τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Δ. Καλλέ,

και β) δύο αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε. και μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π., ήτοι:


τον Καθηγητή κ. A. Λιοναράκη και



την Καθηγήτρια κ. Μ. Χατζηνικολάου,

στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ε.Α.Π. στη μελέτη “The Changing Pedagogical
landscape της EADTU”.
Την προπαρασκευή (οδηγός ερωτημάτων, μεταφράσεις, επαφές) και την υλοποίηση
των συνεντεύξεων αναλαμβάνει ομάδα υπαλλήλων από το γραφείο του Αντιπροέδρου
Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων και από το Τμήμα Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο ΕΑΠ (Καθηγητές Γ.
Ανδρουλάκης, Α. Λιοναράκης, Δ. Καλλές, Διοικητικοί Υπάλληλοι κ. Χ. Καραχάλιου
και κ. Λ. Τσίκνας), στο ΕΚΠΑ (Καθηγητές κ. Ν. Μαραβέγιας, κ. Π. Πετράκης) και
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (κ. Μουρτζάκη, Π.
Διονυσοπούλου, Κόλλια).
Τα έξοδα μεταφράσεων και μετακινήσεων θα καλυφθούν από τoν Ειδικό
Λογαριασμό του Ιδρύματος.
8. Ορισμός Συντονιστών Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το β΄ εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2552/97 με τις τροποποιήσεις του,
2. την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 306/11-07-2016 Συνεδρίασή της σχετικά
με το πλαίσιο επιλογής Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών και Συντονιστών
Θεματικών Ενοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
3. τις υποβληθείσες δηλώσεις ενδιαφέροντος υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π., ακαδημαϊκού
έτους 2016-2017,
4. τις υποβληθείσες ανά Θεματική Ενότητα αιτήσεις για τον ορισμό Συντονιστών
Θ.Ε. μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι.,
5. τη σύνθεση των Ακαδημαϊκών Επιτροπών Εποπτείας των έξι (6) νέων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,
6. τις εκπαιδευτικές ανάγκες λειτουργίας των νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών και των Θεματικών Ενοτήτων και

7. την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 309/30-08-2016 Συνεδρίασή της
αναφορικά με τον ορισμό Συντονιστών των Θεματικών Ενοτήτων των Νέων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, για το Ά εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2016-2017
αποφάσισε όπως προβεί στον ορισμό Συντονιστών των Θεματικών Ενοτήτων των
Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, για το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2016-2017, ως ακολούθως:
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

20162017

LRM

LRM50

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

20162017

LRM

LRM51

ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΘ

20162017

LRM

LRM52

ΣΚΟΥΡΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

LRM

LRM53

ΤΣΟΚΑΛΙΔΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΘ

LRM

LRM54

ΣΚΟΥΡΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ

LRM

LRM55

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

20162017

ΔΓΡ

ΔΓΡ50

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

20162017
20162017
20162017
20162017

ΔΓΡ

ΔΓΡ51

ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ
ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΑΠ

ΔΓΡ

ΔΓΡ52

ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΑΠ

ΔΓΡ

ΔΓΡ53

ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ

ΔΓΡ

ΔΓΡ54

ΚΑΠΛΑΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

20162017

ΔΓΡ

ΔΓΡ55

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

20162017
20162017
20162017
20162017

ΕΑΓ

ΕΑΓ50

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΑΓ

ΕΑΓ51

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΘ

ΕΑΓ

ΕΑΓ52

ΡΑΛΛΗ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑ

ΕΑΓ

ΕΑΓ53

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΘ

20162017
20162017
20162017

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

20162017
20162017
20162017
20162017
20162017

ΑΣΚ

ΑΣΚ50

ΒΑΦΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ

ΑΣΚ

ΑΚΣ51

ΖΑΪΜΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΣΚ

ΑΣΚ52

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ

ΑΣΚ

ΑΣΚ53

ΒΑΦΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΚ

ΑΣΚ54

ΖΑΙΜΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

20162017
20162017
20162017
20162017
20162017
20162017
20162017
20162017
20162017
20162017
20162017
20162017
20162017

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΣΚ

ΑΣΚ55

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΧΝ

ΓΧΝ50

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΧΝ

ΓΧΝ51

ΔΑΝΙΗΛ

ΖΩΗ

ΓΧΝ

ΓΧΝ52

ΤΣΙΡΩΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΓΧΝ

ΓΧΝ53

ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΧΝ

ΓΧΝ54

ΜΑΚΡΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΧΝ

ΓΧΝ55

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΓΧΝ

ΓΧΝ56

ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΧΝ

ΓΧΝ57

ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΔΣ

ΣΔΣ50

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

ΣΔΣ

ΣΔΣ51

ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΔΣ

ΣΔΣ52

ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

ΣΔΣ

ΣΔΣ53

ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

7. Εκπροσώπηση του Ε.Α.Π. σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις για το πρώτο
εξάμηνο του 2017
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 3587/16-12-2016 εισήγηση του
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την εκπροσώπηση του ΕΑΠ σε διεθνή συνέδρια και
συναντήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2017, όπως προτείνεται στον επισυναπτόμενο
πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.
A/
A

Start

31/1/2017

End

1/2/2017

Event

Location

EADTU
MID
2017

Maastricht

EURAS
HE
Seminar
on
Quality
Assuran
ce

Brussels

More information

http://eadtu.eu/home/even
ts

1

2

6/2/2017

30/3/2017

3

7/2/2017

31/3/2017

EURAS
HE
Annual
Confere
nce

http://www.eurashe.eu/ev
ents/seminars/qa-brussels2017/
http://www.eurashe.eu/ev
ents/annualconferences/27-lehavre2017/
Le Havre
(France)

HOU Participant
Αντιπρόεδρος
Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και
Διεθνών Σχέσεων

Μέλος της Μονάδας
Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Μέλος της
Διοικούσας
Επιτροπής

3/4/2017

5/4/2017

EADTU
SLP
task
Force

http://eadtu.eu/news/20general-news/381-eadtuappointed-as-icde-qualityfocal-points-for-europe
Marseille
(France)

4

5/4/2017

6/4/2017

5
6/4/2017

7/4/2017

OER17
The
Politics
of Open

London

EUA
Annual
Confere
nce

Bergen
(Norway)

EAEC
ERACO
N 2017

Maribor
(Slovenia)

https://oer17.oerconf.org/
#gref

http://www.eua.be/activiti
esservices/events/event/201
7/04/06/defaultcalendar/eua-2017annual-conference

Αντιπρόεδρος
Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και
Διεθνών Σχέσεων

Μέλος ΔΕΠ του
ΕΑΠ
Αντιπρόεδρος
Οικονομικού
Προγραμματισμού
και Yποδομών

6

9/5/2017

13/5/2017

http://www.eracon.info/
Υπεύθυνος Erasmus

7

21/4/2017

23/4/2017

CSEDU
2017

8

24/4/2017

25/4/2017

EADTU
-EU
Summit

9

22/5/2017

23/5/2017

10

11

12

13

8/6/2017

13/6/2017

22/6/2017

9/6/2017

16/6/2017

23/6/2017

2017
ICDE
Presiden
ts’
Summit
Internati
onal
Confere
nce The
Future
of
Educati
on,
Florence
26th
EDEN
annual
conferen
ce
The 2nd
Internati
onal
Confere
nce on
Smart
Learnin
g
Ecosyst
ems and
Regiona
l

http://csedu.org/
Porto
(Portugal)

Μέλος της ΟΝΕΠΣ

eadtu.eu
Brussels
(Belgium)

Αντιπρόεδρος
Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και
Διεθνών Σχέσεων

https://psummit2017.word
press.com/

Αντιπρόεδρος
Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και
Διεθνών Σχέσεων

http://conference.pixelonline.net/FOE/index.php

Μέλος της ΟΝΕΠΣ

Jönköping
(Sweden)

EDEN17

Μέλος της
Διοικούσας
Επιτροπής

Aveiro
(Portugal)

http://www.mifav.unirom
a2.it/inevent/events/aslerd
/index.php?s=232

Μέλος της ΟΝΕΠΣ

Nancy
(France)

Florence
(Italy)

Develop
ment

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να συζητηθεί το υποθέμα 3 των
Διοικητικών Θεμάτων. Το Σώμα συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του
Προέδρου.
Θέμα 3ο
3. Αμοιβές Επιτροπών Εποπτείας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και
Γραπτού Λόγου», «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία»
και «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων».
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το εν λόγω θέμα αφορά την επανεξέταση των Αμοιβών
Επιτροπών Εποπτείας των 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) και όχι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» όπως εκ
παραδρομής αναφέρεται στον τίτλο του θέματος. Σημειώνεται ότι για την
επανεξέταση είχε δεσμευτεί ο Πρόεδρος του Ε.Α.Π. Καθηγητής κ. Β. Καρδάσης στην
υπ’ αρ. 321η/20-12-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. κατόπιν συνεννόησης με
τα μέλη των Επιτροπών.
Κατά τη συζήτηση του υποθέματος 3 των Διοικητικών θεμάτων και πριν τη λήψη
της απόφασης αποχώρησε από την Συνεδρίαση, το τακτικό μέλος της Δ.Ε. κα Α.
Ρούσσου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 287/27-01-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά τις ετήσιες προτεινόμενες
αμοιβές Επιτροπών Εποπτείας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΑΓ,
ΔΓΡ, ΓΧΝ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
β) τα σχέδια σύμβασης κάθε μέλους των Επιτροπών Εποπτείας των νέων ΜΠΣ, των
προβλεπομένων εκεί Παραδοτέων και σε σχέση με τον αριθμό εισαχθέντων φοιτητών
σε αυτά τα τρία διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 321/20-12-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
του Ε.Α.Π σχετικά με τον καθορισμό αμοιβών των Επιτροπών Εποπτείας των Νέων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
δ) το νέο πνεύμα διοίκησης του Ιδρύματος, για αξιοπιστία και ίση μεταχείριση προς
όλους,
αποφάσισε, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, λόγω ύπαρξης ξεχωριστών υποχρεώσεων
(π.χ. προετοιμασία πλατφόρμας σε αντίθεση με τα παλιά ΠΣ, ύπαρξη ατομικής
εποπτείας και οργάνωσης πρακτικής άσκησης) των Επιτροπών Εποπτείας των ΜΠΣ
ΕΑΓ, ΔΓΡ, ΓΧΝ:
1. να εγκρίνει ετήσιες Αμοιβές ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 κάθε μέλους των
Επιτροπών Εποπτείας των 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) όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
Για το Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» (ΕΑΓ), η Δ.Ε. αποφάσισε
να επανέλθει σε επόμενη Συνεδρίαση.
«Διαχείριση Γήρανσης
και Χρόνιων
Νοσημάτων» (ΓΧΝ)

Κ. Γουργουλιάνης

10.000€

Ε. Ζακυνθινός

8.500€

Ζ. Δανιήλ

8.500€

Μ. Τσιρώνη

8.500€

Ε. Λαχανά

«Δημιουργική Γραφή»
(ΔΓΡ)

-(μέλος ΣΕΠ ΔΜΥ)

Μ.-Θ. Χλέτσος

8.500€

Τ. Κωτόπουλος

10.000€

Ν. Φωτόπουλος

-(μέλος ΣΕΠ ΕΛΠ)

Ε. Τσακιρίδου

4.000€

Α. Βλαβιανού

10.000€

Γ. Πατερίδου

10.000€

Α. Μπάλτα

4.000€

2. να προσδιοριστούν με απόλυτη σαφήνεια, θεσμικά, σε επόμενη Συνεδρίαση της
Δ.Ε. του Ιδρύματος: α) το περιεχόμενο εργασιών μιας επιτροπής ακαδημαϊκής
Εποπτείας καθώς και β) η αμοιβή επιτροπής ακαδημαϊκής εποπτείας προς αποφυγή
μελλοντικών προβλημάτων και διασφάλισης του Ιδρύματος.
Κατά τη συζήτηση του υποθέματος 3 των Διοικητικών θεμάτων και πριν τη λήψη
της απόφασης αποχώρησε από την Συνεδρίαση, το τακτικό μέλος της Δ.Ε. κα Α.
Ρούσσου.
Η Συνεδρίαση συνεχίστηκε με τη συζήτηση των λοιπών κατά σειρά θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης.
Θέμα 2ο
2. Ορισμός επιτροπών για την αντικατάσταση συγγραμμάτων σε Θεματικές
Ενότητες όπου έχουν εκλεγεί μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 320/28-11-2016 Συνεδρίασή της
σχετικά με το πακέτο φοιτητή ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και συγκεκριμένα για
τα βιβλία των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό,

β) το περιεχόμενο της απόφασης σύμφωνα με την οποία «…αποφάσισε να ζητηθεί
από τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ που έχουν συγγράψει βιβλία της αγοράς τα οποία
προσφέρονται σε Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του
Πανεπιστημίου, να εκχωρήσουν τα δικαιώματά τους στο Ίδρυμα ή εναλλακτικά να
υποβάλλουν προτάσεις αντικατάστασης των βιβλίων τους με άλλα, των οποίων
συγγραφείς δεν θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, προκειμένου αυτά να περιληφθούν
στο διδακτικό υλικό των συγκεκριμένων Θεματικών Ενοτήτων. Οι προτάσεις θα πρέπει
να υποβληθούν στον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων
Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη έως 22-12-2016. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν
προτάσεις και προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των Θεματικών
Ενοτήτων, θα συγκροτηθούν, με ευθύνη του Αντιπροέδρου, Επιτροπές εξειδικευμένων
επιστημόνων προκειμένου να προτείνουν νέα βιβλία.»
γ) το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν απαντητικές επιστολές μέχρι την παρέλευση της ως
άνω προθεσμίας, με τις οποίες τα μέλη ΔΕΠ στα οποία αναφέρεται η ανωτέρω
απόφαση είτε να εκχωρούν τα δικαιώματά τους είτε να υποβάλλουν προτάσεις
αντικατάστασης των βιβλίων τους με άλλα,
αποφάσισε όπως ορίσει τις παρακάτω επιτροπές:
1. Για τη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 43 «Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και
Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις»:


Τον Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου κ. Δεδουσόπουλο Απόστολο,



Την Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λούρη Ελένη,



Τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Ιωάννη Χατζηδημητρίου.

2. Για τη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 10 «Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης»:


Την Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου κ. Κόρσου – Παναγοπούλου
Μαρία – Ελένη,



Την Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κουτούπα
Ευαγγελία,



Τον Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Συμεωνίδη
Ιωάννη.

3. Για τη Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 12 «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες,
Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας»:


Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δεφνέρ Αλέξιο Μιχαήλ,



Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κολώνα Βασίλειο,



Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Πανέτσο Γεώργιο.

Ως αμοιβή για την εργασία του κάθε μέλους της κάθε Επιτροπής, που θα οδηγήσει
στην πρόταση εναλλακτικών συγγραμμάτων, ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα
ευρώ (150€), που θα καλυφθεί από την ΕΔΕΛ (Φ.Κ. 31).
Τέλος η Δ.Ε., όσον αφορά τη Θεματική Ενότητα ΤΡΑ 60 «Μέσα Τραπεζικής
Εργασίας» στην οποία χρησιμοποιείται το σύγγραμμα του Καθηγητή κ. Βασιλείου
Δημήτριου, αποφάσισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασής του καθώς ο κ.

Βασιλείου δεν είναι πλέον μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. μετά τη μετάκλησή του στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3. Προτάσεις ανάπτυξης διδακτικού υλικού στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων», «Σύγχρονες
Δημοσιογραφικές Σπουδές» και «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με
Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΑΟ: 76/27-01-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, κ. Γ.Ανδρουλάκη σχετικά με προτάσεις ανάπτυξης
διδακτικού υλικού στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης
και Χρόνιων Νοσημάτων», «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» και «Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου»,
β) την 296η/4-4-2016 απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. για τη συγκρότηση της Ομάδας
Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΟΝΕΠΣ),
γ) το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Π. και του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας για τη δημιουργία των ΜΠΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων
Νοσημάτων» (ΓΧΝ) και «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα
Προφορικού και Γραπτού Λόγου» (ΕΑΓ),
δ) την αναγκαιότητα συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού ψηφιακής μορφής του οποίου
τα δικαιώματα θα κατέχει το Ε.Α.Π.,
ε) το από 25/11/2016, με αρ. πρωτ. 264/25-1-2017 έγγραφο του μέλους της Δ.Ε., Καθ.
Μ. Χατζηνικολάου σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού του Ε.Α.Π.,
ζ) το με αρ. πρωτ. 285/27-1-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων
και Διεθνών Σχέσεων, Καθ. Γ. Ανδρουλάκη,
η) το απόσπασμα Πρακτικού της 14ης/15-12-2016 Συνεδρίασης της Ακαδημαϊκής
Επιτροπής Εποπτείας του ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» (ΕΑΓ),
ενέκρινε:
1. την πρόταση για ανάπτυξη δύο e-book στο Κοινό ΜΠΣ «Διαχείριση Γήρανσης
και Χρόνιων Νοσημάτων» (ΓΧΝ), με συγγραφέα τον Καθηγητή Μ. Χλέτσο, μέλος
της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του εν λόγω ΜΠΣ, κριτικούς αναγνώστες α)
τον Καθηγητή Χ. Κόλλια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, β) την Καθηγήτρια Ά. Σαΐτη
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, και υπεύθυνη για την ψηφιακή μορφοποίηση την
ΟΝΕΠΣ, ως εξής:
α) E-book έκτασης 170 σελίδων υπερκειμένου για τη Θεματική Ενότητα ΓΧΝ61
«Ασφαλιστικοί φορείς – Δομές υποστήριξης», συνολικού προϋπολογισμού 3.400
ευρώ (τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ)
β) E-book έκτασης 160 σελίδων υπερκειμένου για τη Θεματική Ενότητα ΓΧΝ63
«οικονομικά της υγείας», συνολικού προϋπολογισμού 3.200 ευρώ (τριών χιλιάδων
διακοσίων ευρώ).
To e-book για τη ΘΕ ΓΧΝ61 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/5/2017 και
το e-book για τη ΘΕ ΓΧΝ63 στις 30/6/2017. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο της
ΕΔΕΛ για την ανάπτυξη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (κωδικός έργου: ΦΚ222
Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ).
Στη βάση της εφάπαξ αμοιβής τους οι συγγραφείς και άλλοι συντελεστές των e-

books παραχωρούν στο Ε.Α.Π. το δικαίωμα χρήσης τους ως δωρεάν προσφερόμενου
διδακτικού υλικού στο ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων», με
την προοπτική να αποτελέσουν ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους όταν υπάρξει το
σχετικό νομικό πλαίσιο.
Οι συγγραφείς διατηρούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα συγγραφικά δικαιώματά
τους για άλλη χρήση, είτε αυτή αφορά τη διανομή τους σε προγράμματα σπουδών
άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. είτε τη μετάφρασή τους. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση των
συντελεστών με το Ε.Α.Π. για την ανάπτυξη του υλικού θα καλύπτει τα ζητήματα των
πνευματικών δικαιωμάτων.
2. την πρόταση για ανάπτυξη δύο e-book στο Κοινό ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής:
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και
Γραπτού Λόγου» (ΕΑΓ), ως εξής:
α) E-book έκτασης 150 σελίδων υπερκειμένου για τη Θεματική Ενότητα ΕΑΓ51 και
ειδικά για το γνωστικό αντικείμενο «διγλωσσία», με συγγραφείς τους Φ. Αναστασίου,
Λ. Μίτιτς, Ε. Χρυσοχόου, Μ. Σφυρόερα, Ι. Δόση, Ι. Γαλαντόμο, Κ. Αντωνίου, κριτική
αναγνώστρια τη Γ. Ανδρέου και υπεύθυνη για την ψηφιακή μορφοποίηση την
ΟΝΕΠΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.000 (τριών χιλιάδων) ευρώ.
β) E-book έκτασης 30 σελίδων υπερκειμένου για τη Θεματική Ενότητα ΕΑΓ53 και
ειδικά για το γνωστικό αντικείμενο «δυσγραφία», με συγγραφέα τον Φ. Βλάχο,
κριτική αναγνώστρια τη Σ. Τζιβινίκου και υπεύθυνη για την ψηφιακή μορφοποίηση
την ΟΝΕΠΣ, συνολικού προϋπολογισμού 600 (εξακοσίων) ευρώ.
To e-book για τη ΘΕ ΕΑΓ51 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/4/2017 και
το e-book για τη ΘΕ ΕΑΓ53 μέχρι τις 31/3/2017. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο
της ΕΔΕΛ για την ανάπτυξη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (κωδικός έργου:
ΦΚ222 Πρόγραμμα Δράσης για την ΟΝΕΠΣ).
Στη βάση της εφάπαξ αμοιβής τους οι συγγραφείς και άλλοι συντελεστές των ebooks παραχωρούν στο Ε.Α.Π. το δικαίωμα χρήσης τους ως δωρεάν προσφερόμενου
διδακτικού υλικού στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» (ΕΑΓ), με την προοπτική
να αποτελέσουν ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους όταν υπάρξει το σχετικό νομικό
πλαίσιο.
Οι συγγραφείς διατηρούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα συγγραφικά δικαιώματά
τους για άλλη χρήση, είτε αυτή αφορά τη διανομή τους σε προγράμματα σπουδών
άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. είτε τη μετάφρασή τους. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση των
συντελεστών με το Ε.Α.Π. για την ανάπτυξη του υλικού θα καλύπτει τα ζητήματα των
πνευματικών δικαιωμάτων.
Η συζήτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σύγχρονες
Δημοσιογραφικές Σπουδές» αναβλήθηκε εν αναμονή λεπτομερούς εισήγησης από
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας.
4. Νομική υποστήριξη από δικηγόρο εξειδικευμένο σε ζητήματα πνευματικών
δικαιωμάτων αναφορικά με το διδακτικό υλικό του Ε.Α.Π
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ 286/27-01-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη αναφορικά με τη νομική
υποστήριξη του Ιδρύματος από δικηγόρο εξειδικευμένο σε ζητήματα πνευματικών
δικαιωμάτων αναφορικά με το διδακτικό υλικό του ΕΑΠ,

β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 307/22-7-2016 Συνεδρίασή της,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Νομική Υποστήριξη στη διερεύνηση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων
σπουδών του ΕΑΠ και η δυνατότητα περαιτέρω εκμετάλλευσής του (ψηφιοποίηση,
ψηφιακή διάθεση, εκπαιδευτική χρήση, εμπορική χρήση κ.λπ.),
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 130/3-8-17 Συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση έργου
στην δικηγόρο κ. Πιερρίνα Κοριατοπούλου, εξειδικευμένη σε ζητήματα πνευματικών
δικαιωμάτων, με χρονική διάρκεια από 1/9/2016 έως 28/2/2017, στο πλαίσιο του
έργου «Διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ»
(Φ.Κ. 31) και
δ) το γεγονός ότι ανάγκη για το ανωτέρω έργο της νομικής υποστήριξης συνεχίζεται
και πέραν της 28/2/2017, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η σύμβαση της
κ. Κοριατοπούλου
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στην δικηγόρο κ.
Πιερρίνα Κοριατοπούλου, εξειδικευμένη σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων για
το χρονικό διάστημα 1/3/2017 έως και 31/12/2017 με αντικείμενο τη νομική
υποστήριξη στη διερεύνηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του
εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π. και τη δυνατότητα
περαιτέρω εκμετάλλευσής του (ψηφιοποίηση, ψηφιακή διάθεση, εκπαιδευτική χρήση,
εμπορική χρήση κλπ) στο πλαίσιο του έργου Φ.Κ.31 «Διοικητική Υποστήριξη και
Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
το οποίο χρηματοδοτείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
6. Οδηγοί Σπουδών των έξι νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και
αλλαγές σε προαπαιτούμενες Θεματικές Ενότητες στα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία,
Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» (ΕΑΓ).
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης με
το με αρ. πρωτ. 3586/16-12-2016 έγγραφό του ενημέρωσε το Σώμα ότι στις 09-122016 εστάλησαν επιστολές προς τις Επιτροπές Ακαδημαϊκής Εποπτείας των νέων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, με τις οποίες ζητήθηκε η αποστολή της
τελικής μορφής των Οδηγών Σπουδών στο Τμήμα Εκπαίδευσης, βάσει του Προτύπου
που τους είχε σταλεί.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις εισηγήσεις των Επιτροπών Ακαδημαϊκής Εποπτείας των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών σχετικά με τις προϋποθέσεις δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων σύμφωνα με
τις οποίες:




Για το Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου»
ζητήθηκε η ένταξη προαπαιτούμενων ενώ
Για το Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία,
Ανθρωπολογία» ζητήθηκε η κατάργηση των προαπαιτούμενων για την
επιλογή Θεματικών Ενοτήτων,
Για τα ΠΜΣ α) «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές», β) «Language
Education For Refugees and Migrants», γ) «Διαχείριση Γήρανσης και
Χρόνιων Νοσημάτων», δ) «Δημιουργική Γραφή», δεν προτείνονται αλλαγές

σε σχέση με όσα προβλέπονται κατά την ίδρυση των τεσσάρων αυτών
Προγραμμάτων, το καλοκαίρι του 2016,
β) Την παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2552/1997, σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση
της Συγκλήτου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το όριο των Θεματικών Ενοτήτων ή
των Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων ή των Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης που
μπορεί να παρακολουθεί ή να πραγματοποιεί κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού έτους»,
γ) την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Προγραμμάτων Σπουδών,
δ) τη διευκόλυνση των φοιτητών,
ε) τις οδηγίες επιλογής Θεματικών Ενοτήτων που ίσχυσαν για τους φοιτητές που
εισήχθησαν στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,
στ) τους Οδηγούς Σπουδών που εστάλησαν από τις Επιτροπές Ακαδημαϊκής
Εποπτείας των νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,
ενέκρινε τους Οδηγούς Σπουδών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
«Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές», «Language Education For Refugees and
Migrants», «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων», «Δημιουργική
Γραφή», «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» και
«Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα
Προφορικού και Γραπτού Λόγου» όπως εστάλησαν από τις Επιτροπές Ακαδημαϊκής
Εποπτείας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Τέλος η Δ.Ε. εξουσιοδότησε το Τμήμα Εκπαίδευσης να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για τη διευθέτηση του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τα νομίμως ισχύοντα,
και επιπλέον να επιμεληθεί την τελική μορφή των Οδηγών Σπουδών, σύμφωνα με τα
ανωτέρω. Η Δ.Ε. εξουσιοδότησε, τέλος, την Ο.ΝΕ.Π.Σ. να αναρτήσει τους Οδηγούς
Σπουδών στις αρχικές σελίδες των 17 Θεματικών Ενοτήτων που λειτούργησαν κατά
το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, καθώς και των νέων 17
Θεματικών Ενοτήτων που θα προσφερθούν για πρώτη φορά κατά το εαρινό εξάμηνο
του 2016-17.
9. Επανεξέταση της προσθήκης συνοδευτικού βιβλίου στη Θεματική Ενότητα
ΕΚΕ 50 για το πακέτο φοιτητή ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 15/19-01-2017 έγγραφο του Γραφείου Ανάπτυξης Διδακτικού
Υλικού σχετικά με επανεξέταση του αιτήματος προσθήκης του συνοδευτικού βιβλίου
Knud Illeris Ο τρόπος που μαθαίνουμε: Οι πολλαπλές διαστάσεις της Μάθησης στην
τυπική και άτυπη εκπαίδευση, επιμ. Κόκκος Α., Μεταίχμιο, Αθήνα 2016 στη Θεματική
Ενότητα ΕΚΕ 50,
β) την επιστολή του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Εκπαίδευση Ενηλίκων» καθηγητή κ. Αλ. Κόκκου για το ανωτέρω θέμα,
γ) το ότι σύμφωνα με την επιστολή του κ. Κόκκου η προσθήκη του συγκεκριμένου
βιβλίου:


εγκρίθηκε ομόφωνα από την 119η/29-2-2016 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της
Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών,



θα δίνεται στη Θεματική Ενότητα ΕΚΕ 50 αλλά θα χρησιμοποιείται και στις
Θεματικές Ενότητες ΕΚΕ 51 και ΕΚΕ 52,



μπορεί να καλύψει σημαντικές ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών και συγκεκριμένα να επικαιροποιήσει και να δώσει μεγαλύτερο
βάθος στο ήδη υπάρχον υλικό στις τρεις Θ.Ε., σε θέματα όπως οι μέθοδοι
εκπαίδευσης των ενηλίκων, η υποκίνηση για τη μάθηση, οι διεθνείς πρακτικές
της εκπαίδευσης ενηλίκων και η μεθοδολογία σχεδιασμού των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων

δ) το κόστος του βιβλίου στον Εύδοξο και τον αριθμό των βιβλίων που περίπου
απαιτείται για την κάλυψη των φοιτητών,
ενέκρινε:
1. την προσθήκη από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του βιβλίου Knud Illeris Ο
τρόπος που μαθαίνουμε: Οι πολλαπλές διαστάσεις της Μάθησης στην τυπική και άτυπη
εκπαίδευση, επιμ. Κόκκος Α., Μεταίχμιο, Αθήνα 2016 στη Θ.Ε. ΕΚΕ 50 η οποία είναι
στη σειρά η πρώτη στη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών,
2. τη χρήση του εν λόγω βιβλίου από τους φοιτητές των Θεματικών Ενοτήτων ΕΚΕ
51 & ΕΚΕ 52.
Τέλος, η Δ.Ε. αποφάσισε τη συγγραφή Οδηγού Μελέτης, άνευ αμοιβής, με ευθύνη
του Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών και των Συντονιστών έως 31-05-2017 ο
οποίος θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Ε.Α.Π.
Θέμα 3ο
1. Προσλήψεις προσωπικού.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του Ιδρύματος και
β) την ανάγκη διοικητικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την απευθείας ανάθεση έργου:
1. σε έναν απόφοιτο Τμήματος Φιλολογίας και Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
με Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), για την κάλυψη των
αναγκών των Ανεξάρτητων Μονάδων του Ιδρύματος και συγκεκριμένα της Δομής
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) και του Γραφείου Διασύνδεσης,
2. σε έναν απόφοιτο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας με Μεταπτυχιακή
Ειδίκευση στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας για την κάλυψη των
αναγκών του Γραφείου Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών του Ιδρύματος
και
3. σε έναν απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της
Μονάδας Διακίνησης Διδακτικού Υλικού του Ιδρύματος,
στο πλαίσιο του έργου Φ.Κ.31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των
Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

