Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 329/21-03-2017
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης, σε
συνέχεια της αναφοράς του Προέδρου για έγκριση των πρακτικών προηγούμενης
(Μαίου 2016) συνεδρίασης της ΔΕ, επεσήμανε (σε συνέχεια και όσων είχε ο ίδιος
αναφέρει στο πλαίσιο της 327ης συνεδρίασης της ΔΕ) ότι δεν υπάρχει κανένα σχετικό
συνημμένο της ΗΔ. Μετά την απάντηση της Γραμματέως κας Μπουσίου, ότι τα
πρακτικά εστάλησαν μόνο στα τότε παρόντα μέλη και υποβλήθηκαν σχετικές
παρατηρήσεις εξ αυτών, επισήμανε ότι: α) εφόσον εγγράφεται ένα θέμα στην ΗΔ,
που αφορά επικύρωση πρακτικών, θα πρέπει να υπάρχει σχετικό συνημμένο, άλλως
γιατί εγγράφεται, β) το ότι τα πρακτικά εστάλησαν μόνο στα παρόντα μέλη, είναι
κατανοητό, εφόσον όμως ακολουθηθεί η λογική ότι αυτά επικυρώνονται από τη ΔΕ,
για λόγους τυπικούς, ουσιαστικούς, ή/και δεοντολογικούς, θα πρέπει αυτά να είναι σε
γνώση όλων των μελών της ΔΕ, ήτοι συνημμένα της ΗΔ. Άλλωστε το όργανο,
εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία επικύρωσης των πρακτικών, ουσιαστικά υπέχει
και θέση ευθύνης για τυχόν επικύρωση μη σύννομων αποφάσεων, συνεπώς το θέμα
είναι σοβαρό. Αν ο Πρόεδρος αποφασίσει η επικύρωση να γίνεται από τον ίδιο και
τον Γραμματέα, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να εγγράφεται ως θέμα στην ΗΔ.
Θεωρεί όμως ως μία πρακτική που ακολουθείται σε κάθε ακαδημαϊκό και όχι μόνο
όργανο, να υφίσταται ως διαδικασία, ανεξάρτητα από την θεσμική ισχύ, η επικύρωση
των πρακτικών από το σώμα και όχι μόνο από τον Πρόεδρο αυτού.
Θέμα 2ο
Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για την
υπ’ αρ. πρωτ. 3351/8-3-2017 απάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σχετικά με τον αποκλεισμό των Προγραμμάτων Σπουδών
«Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
στην Προκήρυξη 1Κ/2017. Αναφέρθηκε στην επικοινωνία που υπάρχει με τον
αρμόδιο φορέα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
σχετικά με το θέμα του αποκλεισμού των αποφοίτων, στην προσπάθεια επίλυσής του
και μέσω της συνεργασίας με τον ΑΣΕΠ εν όψει και της διευθέτησης του θέματος
των θέσεων του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Επισήμανε τις ενέργειες
διευθέτησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των δύο
Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» που έχουν ήδη γίνει από την Καθηγήτρια, κ. Μ.
Χατζηνικολάου και την περαιτέρω στήριξη που πρέπει να δοθεί σε ότι ακόμα πρέπει
να γίνει. Τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης της μέριμνας προς τους φοιτητές από τις
ακαδημαϊκές και διοικητικές δομές. Σε κάθε περίπτωση η Δ.Ε. θεωρεί άδικο τον
αποκλεισμό των αποφοίτων του Ιδρύματος από την ως άνω προκήρυξη και βρίσκεται
σε συνεχή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να μην επαναληφθεί στο
μέλλον η αδικία αυτή σε βάρος των αποφοίτων του.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα της κρατικής επιχορήγησης από το
Υπουργείο Οικονομικών και την κατανομή της στα Πανεπιστήμια της χώρας για
κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2017. Επισήμανε ότι το ποσό της
επιχορήγησης για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι 500.000€ για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2017.
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών κ. Χρ.
Κροντηράς ανέφερε ότι η συνεργασία με το Εθνικό Τυπογραφείο δεν απέδωσε τα

αναμενόμενα, τουλάχιστον όσον αφορά την προετοιμασία των εκτυπώσεων των
τόμων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναζητηθεί
άλλη διαδικασία προκειμένου να προχωρήσει η εκτύπωση των τόμων. Το εν λόγω
θέμα θα συζητηθεί διεξοδικά σε επόμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε. αφού κατατεθεί
εμπεριστατωμένη πρόταση.
Θέμα 3ο
1. Θέση Δ.Ε.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα Καθηγητή στο
γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και
Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις» (ΔΕΟ43)
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αρ. 327 η/28-02-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με την εξέταση Ακαδημαϊκής Συμπεριφοράς μέλους Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.,
β) τις διαδικασίες που προβλέπονται για τη σύγκλιση εκλεκτορικού στη ΘΕ ΔΕΟ43,
αποφάσισε:
1. να κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999, ο Καθηγητής κ. Δ. Γιαννιάς,
σε επόμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος, προκειμένου να εκφράσει τις
απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, σχετικά με την υποψηφιότητά του για τη
βαθμίδα του Καθηγητή στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ43 «Βιομηχανική Οργάνωση,
Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις» στο Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Οργανισμών».
2. να αποσταλεί εμπρόθεσμα σχετική πρόσκληση στον Καθηγητή κ. Δ. Γιαννιά, με
την οποία θα γνωστοποιείται η ημεροχρονολογία συζήτησης του θέματος, ως και ο
τόπος συνεδρίασης του Δ.Ε..
Ο κ. Μιχιώτης, κατόπιν σχετικής ερώτησης του Προέδρου της ΔΕ του ΕΑΠ, έκανε
αναφορά στην επιστολή που έχει αποσταλεί από τον ίδιο, εδώ και μήνες, στο Τμήμα
Προσωπικού, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει λάβει κάποια απάντηση, σχετικά με
την εκκρεμούσα έναρξη της διαδικασίας Α’ συνεδρίασης του εκλεκτορικού της
ανωτέρω θέσης, ενέργεια στην οποία εκ των πραγμάτων σκοπεύει πλέον να προβεί,
καθώς έχει περάσει το εύλογο διάστημα αναμονής, χωρίς ουδεμία μεταβολή στα
δεδομένα που υπήρχαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Κοσμήτορα στις 1/9.
2. Αποδοχή αιτήσεων φοιτητών στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π., μετά
από εκπρόθεσμη προσκόμιση αναγνώρισης τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ
(λόγω μη λειτουργίας ΔΟΑΤΑΠ)
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση σε Προγράμματα Σπουδών
του Ιδρύματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,
β) τον Κανονισμό Σπουδών του Ε.Α.Π.,
γ) τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών,
δ) αιτήματα φοιτητών για αποδοχή των αιτήσεών τους για φοίτηση σε Προγράμματα
Σπουδών του Ε.Α.Π., με μόνη την κατάθεση αρχικά της αίτησής τους για αναγνώριση
του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ και την προσκόμιση του σχετικού εγγράφου μέχρι
την έναρξη του Προγράμματος, γιατί συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω μη
λειτουργίας του ΔΟΑΤΑΠ,

αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί επιστολή από το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών στους
φοιτητές με εκκρεμότητα δικαιολογητικών εγγραφής (δηλ. μη προσκόμιση
αναγνώρισης τίτλων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ) και εφόσον έχουν καταθέσει (στο
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών) πρωτοκολλημένο αντίγραφο της αίτησής τους στο
ΔΟΑΤΑΠ, στην οποία να αναφέρεται ότι μέχρι την έναρξη των προγραμμάτων οπότε
και θα επανεξετασθεί το αίτημά τους από τη Δ.Ε..
Θέμα 4ο
1. Έγκριση χρονικής παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης των απαιτούμενων
εργασιών στο υπό μίσθωση κτίριο σχετικά με τον Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό με τίτλο: «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση
δομών του Παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. TO:841/17-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων, σχετικά με την έγκριση χρονικής παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης
των απαιτούμενων εργασιών από την πλευρά της κας Χαραγκιώνη Ειρήνης,
μειοδότριας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση κτιρίου
στον Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση δομών του Παραρτήματος του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου» και
β) την εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία έχει ως
ακολούθως:
«Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 323/13-01-2017 (θέμα 4ο, υποθέμα 4)
συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού,
β) την με αρ. πρωτ. ΤΟ-788/10-03-2017 επιστολή της μειοδότριας κας Χαραγκιώνη
Ειρήνης σύμφωνα με την οποία καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση των απαιτούμενων
εργασιών εντός της προθεσμίας των ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της ως άνω απόφασης,
γ) το μέγεθος του έργου τόσο όσο αφορά τον αριθμό των διαφορετικών εργασιών όσο
και τις ποσότητες των ενσωματούμενων στο έργο υλικών,
δ) το γεγονός ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δε δύναται να παραλάβει ημιτελές
κτίριο, αλλά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και το κτίριο να είναι
έτοιμο προς χρήση,
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την χρονική παράταση της ως άνω προθεσμίας σε
ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού
μίσθωσης μεταξύ του Ε.Α.Π. και της κας Χαραγκιώνη Ειρήνης, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα.»,

αποφάσισε όπως εγκρίνει την χρονική παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των
απαιτούμενων εργασιών από την πλευρά της κας Χαραγκιώνη Ειρήνης, μειοδότριας
του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της
Αθήνας για τη στέγαση δομών του Παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου».

