Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 333/27-04-2017
Θέμα 1ο
Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για την
πραγματοποίηση του Patras Science Festival, που τελεί υπό την αιγίδα του Ε.Α.Π. και
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος και σε επιλεγμένους χώρους της πόλης, από την Τετάρτη 10/5/2017 έως
και το Σάββατο 13/5/2017 με θέμα "Ανακαλύψτε την επιστήμη στην καθημερινότητά
σας". Επισήμανε ότι λόγω της πληθώρας των αιτήσεων συμμετοχής είναι απαραίτητη
η χρήση περισσοτέρων αιθουσών, πέραν των προβλεπομένων. Η Δ.Ε. εξουσιοδότησε
τον Αναπλ. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γρ. Τζόλα για τη
διερεύνηση του θέματος και εξεύρεση λύσης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο: (α) στο με Αρ. πρωτ. Βαθμ. Προτ. Φ.
120.4/43/60242/Ζ2 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης με θέμα
αίτηση ακύρωσης κ. Ν. Μπλέσιου κ.λ.π. και στο (β) με Αρ. πρωτ. Βαθμ. Προτ. Φ.
120.4/44/60245/Ζ2 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης με θέμα
αίτηση ακύρωσης Δ. Καινούργιου, Α. Γεωργόπουλου, Ε. Τσιριτάκη και Α. Δασίλα,
βάσει των οποίων ζητείται η αποστολή απευθείας στο γραφείο της Εισηγήτριας κάθε
σχετικού με τις υποθέσεις στοιχείου (υπόθεση μη πληρωμής συνταξιούχων και
θέματα καθηγητών), μαζί με την έκθεση για το ιστορικό και τους προβαλλόμενους
λόγους ακυρώσεως καθώς και η παράσταση με εκπρόσωπο κατά την εκδίκαση των
υποθέσεων στις 26-5-2017. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν προωθηθεί τα
στοιχεία των υποθέσεων στη Νομική Σύμβουλο του Ιδρύματος κ. Α. Μαρούντα
προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.
Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην προσφυγή της κ. Λ. Γιάνναρου κατά του Ε.Α.Π.
σχετικά με τη συγγραφή της Διδακτορικής της Διατριβής και τη διαγραφή της.
Επισήμανε ότι η εκδίκαση της υποθέσεως θα λάβει χώρα στις 12/6/2017 στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών. Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. Καθηγήτρια κ.
Μ. Χατζηνικολάου παρουσίασε το ιστορικό των ενεργειών της Κοσμητείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας σχετικά με την υποψήφια διδάκτορα κ.
Λ. Γιάνναρου. Η Δ.Ε. αποφάσισε όπως συνεργαστεί η Νομική Σύμβουλος του
Ιδρύματος κ. Α. Μαρούντα με την Καθηγήτρια κ. Μ. Χατζηνικολάου και τον
επιβλέποντα καθηγητή εκπόνησης της εν λόγω Διδακτορικής Διατριβής κ. Ε. Ζέρβα
προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση και εν τέλει να γνωμοδοτήσει η Νομική
Σύμβουλος επί της υποθέσεως.
Θέμα 2ο
1. Έγκριση της Κεντρικής Συμφωνίας του ΣΕΑΒ ως προς το Turnitin Similarity
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 422/24-04-2017 έγγραφο του Γραφείου Αντιπροέδρου
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών Καθηγητή κ. Χρ. Κροντηρά με θέμα
την έγκριση της Κεντρικής Συμφωνίας του ΣΕΑΒ ως προς το Turnitin Similarity,
β) το από 06/02/2017 έγγραφο του Προεδρεύοντος της 83ης Συνόδου Πρυτάνεων
Ελληνικών Πανεπιστημίων Καθηγητή κ. Αθ. Καραμπίνη, που αφορά στην προμήθεια
του λογισμικού λογοκλοπής Turnitin,

γ) την από 30/9/2016 επιστολή της εταιρείας Turnitin LLC με την οποία βεβαιώνεται
ότι η εταιρεία InterOPTICS A.E. είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος και διανομέας της
Turnitin LLC και των λύσεων στην Ελλάδα,
δ) Το αρ. 32 του Ν. 4412/2016 βάσει του οποίου διενεργείται η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων και
ε) το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία InterOPTICS
A.E. για το χρονικό διάστημα από 01/06/2017 έως και 31/05/2018, συνολικού ποσού
εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (9.630,00€) πλέον Φ.Π.Α., για τη συνδρομή
αδειών χρήσης του λογισμικού Turnitin Similarity για 1.000 χρήστες.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος, του έτους 2017 (ΚΑΕ 0439).
2. Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Προγραμμάτων του Ε.Α.Π.
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) συζήτησε ενδελεχώς και σε βάθος το θέμα των
Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Ιδρύματος. Διαπιστώνει, μια
ακόμη φορά την τεράστια σημασία του θέματος αυτού ως προς την προοπτική και
βιωσιμότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το υπ’ αρ. πρωτ. 416/21-04-2017 έγγραφο του Γραφείου Αντιπροέδρου
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών σχετικά με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των πτυχιούχων των Προγραμμάτων του Ε.Α.Π.,
β) την από 20.4.2017 Εισήγηση με θέμα «Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων
των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος» με τα σχετικά
συνημμένα αρχεία της, της Καθηγήτριας κ. Μ. Χατζηνικολάου,
αποφάσισε ομόφωνα για τις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:
1. καλεί το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) να
αποστείλει εγκύκλιο προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιτροπής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
αλλά και όλους τους συναρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργεία
κ.α.) και να ενημερώνει ότι οι πτυχιούχοι των Προγραμμάτων Σπουδών του
Ιδρύματος εντάσσονται αυτονόητως στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού.
Ως εκ τούτου αίρεται η διάκριση – αδικία της μη δυνατότητας συμμετοχής των
πτυχιούχων του Ιδρύματος σε προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς του Ελληνικού
Δημοσίου.
2. αποστέλλει επικαιροποιημένες εισηγήσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα –
επαγγελματικές προοπτικές προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. των πτυχιούχων των Προγραμμάτων
Σπουδών και παρακαλεί το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δικές του ενέργειες.
3. τη διαρκή συνεργασία τους με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με στόχο την επίλυση όλων των
εκκρεμοτήτων που συνδέονται με την κατοχύρωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Ιδρύματος.
Ειδικότερα, η Δ.Ε. συζήτησε αναλυτικά το θέμα της προοπτικής των πτυχιούχων των
Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) και
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ). Η Δ.Ε. διαπιστώνει για μια ακόμα
φορά την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των δύο αυτών Προγραμμάτων Σπουδών
με στόχο την θεσμοθέτηση κατευθύνσεων σε αυτά αλλά και τη δημιουργία νέων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα

στους πτυχιούχους, της εξειδίκευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτό
η Δ.Ε. αποφάσισε:
1. την εγγραφή, σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ., νέου κωδικού ΠΕ Πολιτισμού ΧΧ.
Σε αυτήν την ειδικότητα – κλάδο εντάσσονται οι πτυχιούχοι των δύο ΠΣ ως εξής:
α) ΠΕ Πολιτισμού ΧΧ.1 όπου εντάσσονται οι πτυχιούχοι του Πρόγραμμα Σπουδών
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ),
β) ΠΕ Πολιτισμού ΧΧ.2 όπου εντάσσονται οι πτυχιούχοι του Πρόγραμμα Σπουδών
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ)
2. την ένταξη, σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ., των πτυχιούχων των δύο αυτών
Προγραμμάτων Σπουδών στους δικαιούχους συμμετοχής, με αίτησή τους, στα
Προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Στο σημείο αυτό εισήλθε στη Συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Αντ.
Λιοναράκης.
3. Έγκριση Σχεδίου Πρακτικών της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης
Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακ. Έτη 2017-2020
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1139/07-04-2017 έγγραφο του Έγγραφο του Αντιπροέδρου
Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά
με την έγκριση Σχεδίου Πρακτικών της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης
Υποψηφίων Μελών ΣΕΠ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020,
β) το με αρ. πρωτ. ΤΠ:1622/21-03-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού με θέμα
«Έγκριση Σχεδίου Πρακτικών της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων
Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακ. Έτη 2017-2020», με το οποίο διαβιβάζεται στη Δ.Ε., σχέδιο
Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. για τα
Ακ. Έτη 2017-2020 και σχέδια των Συγκεντρωτικών Πινάκων προς συμπλήρωση από
την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συνοδεύουν το Πρακτικό,
γ) το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη των πρακτικών είναι πιθανή η ανάγκη αποτύπωσης
και άλλων προβλημάτων/ γεγονότων επί της αξιολόγησης που πιθανόν να μην έχουν
προβλεφθεί στο παρόν σχέδιο,
ενέκρινε το Σχέδιο Πρακτικών της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων
Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2017-2020, ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. ΑΚ. ΕΤ. 2017-2020

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ …..
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ …..
Στην Πάτρα, σήμερα, .../ ../ 2017 και ώρα ……, συνήλθαν στο γραφείο του
Προέδρου του Ε.Α.Π. Καθηγητή κ. Β. Καρδάση / Αντιπροέδρου επί των
Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Ε.Α.Π. Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη τα μέλη της
Επιτροπής που ορίστηκαν στην υπ’ αρ. … /..-..-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του
Ε.Α.Π. αποτελούμενη από:
1. Τον/την κ. …., Καθηγητή/Αν. Καθηγητή/Επ. Καθηγητή/Λέκτορα ως
Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης
2. τον/την κ. ………, Καθηγητή/Αν. Καθηγητή/Επ. Καθηγητή/Λέκτορα, ως
τακτικό Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης /αναπληρωματικό μέλος της
Επιτροπής Αξιολόγησης καθότι δεν παρέστη το τακτικό μέλος κ……
καίτοι προσκλήθηκε.
3. τον/την κ. ………, Καθηγητή/Αν. Καθηγητή/Επ. Καθηγητή/Λέκτορα, ως
τακτικό Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης/ αναπληρωματικό μέλος της
Επιτροπής Αξιολόγησης καθότι δεν παρέστη το τακτικό μέλος κ……
καίτοι προσκλήθηκε.
προκειμένου να αξιολογήσουν τα μέλη Σ.Ε.Π. στα οποία θα ανατεθεί το έργο
της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως διδασκαλίας, στο πλαίσιο της Θεματικής
Ενότητας

«Θεματική_Ενότητα_Περιγραφή»

Μεταπτυχιακού/Προπτυχιακού

(…)

Προγράμματος

του
Σπουδών

«Πρόγραμμα_Σπουδών_Περιγραφή» (…) της «Σχολή_Περιγραφή».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
I. Το γεγονός ότι για τη Θ.Ε. κατέθεσαν εμπρόθεσμα έγκυρες αιτήσεις ….. (…)
υποψήφιοι, ήτοι οι:
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Σ.Ε.Π

1
2

II.

Το γεγονός ότι για τη Θ.Ε.: α), δεν κατέθεσαν Δικαιολογητικά, β) δεν κατέθεσαν
τον απαιτούμενο, σύμφωνα με την Προκήρυξη, Τίτλο Σπουδών (Μεταπτυχιακό ή
Διδακτορικό Δίπλωμα) γ) δεν ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική τους αίτηση, δ)

κατέθεσαν περισσότερες από μία ηλεκτρονικές αιτήσεις, ε) ανακάλεσαν την
αίτησή τους . ….. (…) υποψήφιοι ήτοι οι:
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Σ.Ε.Π

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1
2

III. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. …/..-..-2016 Συνεδρίαση
της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.
IV. Το γεγονός ότι τα κάτωθι Υποψήφια Μέλη Σ.Ε.Π. κρίθηκαν εκτός γνωστικού
αντικειμένου της Θ.Ε. ……………., ήτοι οι :
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1
2

V.

Το Αλφαβητικό Υπόμνημα Προσόντων Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. Ακαδημαϊκών
Ετών 2017-2020 στη Θεματική Ενότητα ……. Του Μεταπτυχιακού/Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών ……… ως ακολούθως:
(π.χ. «Όνομα Επώνυμο» έχει Πτυχίο από Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Διδακτορικό
από Τμήμα Πολ. Μηχανικών και δεν προκύπτει από το βιογραφικό της
επιστημονικό έργο ή εκπαιδευτική εμπειρία).
.
.
.

Αποφάσισε
Α. Την απόρριψη των αιτήσεων των υποψηφίων της ως άνω περίπτωσης ΙΙ, για
τους οποίους και δεν συντάσσεται Αλφαβητικό Υπόμνημα Προσόντων.

Β. Την κατάταξη των Υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2552/2007, όπως
εμφανίζεται στον Πίνακα, που είναι συνημμένος στο παρόν Πρακτικό και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Ο Πρόεδρος

Όνομα Επώνυμο
Ιδιότητα

Τα μέλη της Επιτροπής

Όνομα Επώνυμο

Όνομα Επώνυμο

Ιδιότητα

Ιδιότητα

Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. αποφάσισε επίσης ότι στον υπολογισμό της μοριοδότησης των
υποψηφίων, η προσθήκη των δύο κριτηρίων (εσωτερική αξιολόγηση και αλγόριθμος
ανανέωσης προσωπικού) να γίνει από τα αρμόδια τμήματα του Ε.Α.Π. μετά την
παράδοση της υπόλοιπης μοριοδότησης από τις Επιτροπές.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε από τη Συνεδρίαση το τακτικό μέλος της Δ. Ε. κ. Γ.
Παπαθεοδώρου.
Ακολούθησε η συζήτηση του υποθέματος 8 των Ακαδημαϊκών Θεμάτων της
παρούσας Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν πρότασης του Προέδρου και της σύμφωνης
γνώμης του Σώματος.
8. Ορισμός Ημερομηνίας Προκήρυξης μελών Σ.Ε.Π. Εργαστηριακών Θεματικών
Ενοτήτων του Π.Σ. «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»
Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψη την απόφασή της, που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 331/2903-2017 Συνεδρίασή της, η οποία αφορούσε στην Προκήρυξη υποψηφίων μελών
Σ.Ε.Π. στις εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ)»,
αποφάσισε όπως οριστεί ως ημερομηνία έναρξης της εν λόγω προκήρυξης η 8η
Μαΐου 2017 και λήξης η 29η Μαΐου 2017.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε από τη Συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της Δ. Ε.
κ Μ. Χατζηνικολάου.
Ο Πρόεδρος πρότεινε να συνεχιστεί η Συνεδρίαση με τη συζήτηση του υποθέματος
10 των Ακαδημαϊκών Θεμάτων της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης. Το Σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου.
10. Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος προσκλήσεων για φοιτητές και
προκηρύξεων για μέλη ΣΕΠ για τα Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες
Θεματικές Ενότητες
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ.: 1217/25-4-2017 εισήγηση του
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ.
Ανδρουλάκη, που αφορούσε στο Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων και Προκηρύξεων
2017-2018 για φοιτητές και Μέλη Σ.Ε.Π.,

αποφάσισε να διαμορφώσει το Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων και Προκηρύξεων
στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, για
φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και για Μέλη Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά
έτη 2017-2020, ως εξής:
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Α. 6 ΙΟΥΝΙΟΥ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017: Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα
παραμείνει ανοικτή για το διάστημα αυτό για τα οκτώ (8) ακόλουθα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών:
1. Language Education for Refugees and Migrants
2. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία
3. Δημιουργική Γραφή (Κοινό ΜΠΣ)
4. Δημόσια Ιστορία
5. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (Κοινό ΜΠΣ)
6. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία θέσεις
7. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές
8. Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας
Β. Για την εισαγωγή των φοιτητών στα αντίστοιχα εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους
2017-2018 του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της
Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και
Γραπτού Λόγου», θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον
χρόνο υποβολής της αίτησης. Για τον σκοπό αυτό, το σύστημα υποβολής αιτήσεων
θα ενεργοποιηθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη
συμπλήρωσης του αριθμού αιτήσεων που θα καθοριστεί σε επόμενη Συνεδρίασης της
Δ.Ε.
Γ. 13 ΙΟΥΛΙΟΥ – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017: Για το διάστημα αυτό θα παραμείνει ανοικτή
η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες
ετήσιας και εξαμηνιαίας διάρκειας Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών του Ε.Α.Π.
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017: Για το διάστημα αυτό θα παραμείνει ανοικτή η
Προκήρυξη για τα έξι (6) νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών καθώς και για
τα τρία (3) νέα του 2017 με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες.
8 ΜΑΪΟΥ – 29 ΜΑΪΟΥ 2017: Για το διάστημα αυτό θα παραμείνει ανοικτή η
Προκήρυξη για τις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες του Πτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες».

Επιπρόσθετα η Δ.Ε. ενέκρινε την Προκήρυξη για τα μέλη Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα εννέα (9) Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Σ.Ε.Π.) 2017-2020
Σε -78- εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των -09- Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά
έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, εννέα (09) Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών που περιλαμβάνουν -78- εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Η
προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
στην ελληνική γλώσσα για τα οκτώ (08) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών &
στην αγγλική γλώσσα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Language
Education for Refugees and Migrants (LRM)». Η έναρξη των σπουδών για τα
παρακάτω προγράμματα θα γίνει ενδεικτικά ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, ήτοι την 1η
Οκτωβρίου 2017, 1η Μαρτίου 2017, 1η Οκτωβρίου 2018, 1η Μαρτίου 2018, 1η
Οκτωβρίου 2019 και 1η Μαρτίου 2019.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΩΝ: 2017-2020
ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Σύγχρονες τάσεις στην ανάλυση και τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ΑΔΕ)
(ΝΕΟ)
2. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
(ΝΕΟ)
4. Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα
Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)
5. Language Education for Refugees and Migrants
(LRM)
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία,
Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
2. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων
(ΓΧΝ)
3. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
(ΝΕΟ)
4. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)

Σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρ. 4 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του,
υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Σ.Ε.Π.) δύνανται να είναι, είτε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με
συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών.
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ε.Α.Π. δύναται να επιλέγει και κατόχους
μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Π.Δ. 123/1984). Τα μέλη Σ.Ε.Π. των
εξαμηνιαίων Θ.Ε. συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου,
για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών κάθε ακαδημαϊκού έτους
και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος
τα επιλεγέντα μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι
μέλη Σ.Ε.Π. το/τα επόμενο/να ακαδημαϊκό/κά έτος/έτη και μέχρι την
συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.
Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό,
συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό) στα γνωστικά αντικείμενα των Θ.Ε. για τις
οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα
του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).
Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να διαβάσουν το «Πληροφοριακό Έντυπο για την Προκήρυξη Μελών
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)
των Νέων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 20172020» στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για
τις θέσεις των Μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)
οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην
ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν
μία μόνο αίτηση σε μία (1), δύο (2) ή τρεις (3) Θ.Ε.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)
2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη
διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο
Βιογραφικό Σημείωμα).
4) Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών (Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να
συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)
Σημειώνουμε ότι είναι δυνατή η επισύναψη αίτησης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν
την οριστική υποβολή της αίτησης.
Ωστόσο επισημαίνουμε ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης το υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επισυνάψει την
επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να ολοκληρώσει ΕΠΙΤΥΧΩΣ την αίτησή
του. Σε περίπτωση μη επισύναψης της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
5) Αντίγραφα βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία.
6) Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ (μόνο για
μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΕΠ ΑΤΕΙ)

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (1007-2017), δε θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων
στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά
(www.eap.gr)
α π ό 0 6 - 0 6 - 2 0 1 7 (  1 6 : 0 0 ) έ ως τις 10- 0 7 - 2 0 1 7 (  2 3 : 5 9 )

Πάτρα,
XX/06/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Ακολούθησε η συζήτηση των υπόλοιπων υποθεμάτων των Ακαδημαϊκών θεμάτων
και λοιπών Θεμάτων της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν πρότασης του
Προέδρου και της σύμφωνης γνώμης του Σώματος.
5. Σχετικά με αιτήσεις υποψήφιων μελών ΣΕΠ 2017-2020
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. Τ.Π.:2179/21-04-2017 έγγραφο του
Τμήματος Προσωπικού με το οποίο διαβιβάζονται:
α) τα υπ’ αριθμ. Τ.Π.-2070/2-3-4-5-6-8-9-10/10-04-2017 αιτήματα των υποψηφίων
μελών Σ.Ε.Π.: 1. Ειρ. Σαμαντά, 2. Αλέξ. Σαχινίδη, 3. Ευγ. Αυγερινού, 4. Κωνστ.
Λαδοπούλου, 5. Θεόδ. Κατερινάκη, 6. Ελ. Σμέτη, 7. Γεώ. Αποστολάκη και 8. Μ.
Τσιριντάνη, οι οποίοι αφού δεν ολοκλήρωσαν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι μέχρι 07/04/2017 και ώρα 23:59, για δικούς
τους τεχνικούς λόγους, αιτούνται την αποδοχή των αιτήσεων τους και
β) η υπ’ αριθμ Τ.Π.-2160/21-04-2017 έκθεση-απάντηση του Γραφείου Δικτυακών &
Πληροφοριακών Υπηρεσιών του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
του Ε.Α.Π. σχετικά με τη διερεύνηση του χρόνου υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
των ανωτέρω υποψηφίων, στην οποία αναφέρεται ότι η αδυναμία υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία ή αδυναμία του συστήματος
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (www.dev.eap.gr) και σημειώνεται ότι οι
συγκεκριμένες αιτήσεις δεν μπορούν να έχουν αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
(π.χ. 20170407-235959-ΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ) εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας
καθώς είναι εκπρόθεσμες,
αποφάσισε να μην δεκτά τα αιτήματα των προαναφερθέντων υποψηφίων μελών
Σ.Ε.Π για αποδοχή των αιτήσεων τους, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής τους με
δική τους υπαιτιότητα κι όχι λόγω δυσλειτουργίας ή αδυναμίας του συστήματος
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του Ε.Α.Π.

6. Επικύρωση του Πρωτοκόλλου Πιστοποίησης Παραλαβής Ηλεκτρονικών
Αιτήσεων και απόρριψη μη ολοκληρωμένων αιτήσεων υποψηφίων Σ.Ε.Π. για τα
ακαδημαϊκά έτη 2017-2020
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τ.Π.:2180/21-4-2017 εισήγηση του
Τμήματος Προσωπικού με την οποία:
α) διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. ΤΠ-2110/11-04-2017 Πρωτόκολλο Πιστοποίησης
Παραλαβής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων των υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακ. Έτη
2017-2020 και
β) γνωστοποιείται στη Δ.Ε. ότι, κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. από την 06/03/2017 έως και την
07/04/2017 υποβλήθηκαν συνολικά 5.026 ηλεκτρονικές αιτήσεις, από τις οποίες οι
4.529 υποβλήθηκαν επιτυχώς και ως εκ τούτου, έλαβαν αριθμό ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από το σύστημα υποδοχής ηλεκτρονικών αιτήσεων, ενώ οι
497 δεν ολοκληρώθηκαν και ως εκ τούτου, δεν έλαβαν αριθμό ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από το σύστημα υποδοχής ηλεκτρονικών αιτήσεων,
αποφάσισε να γίνουν δεκτές για εξέταση οι 4.529 εμπρόθεσμα ολοκληρωμένες
αιτήσεις και να απορριφθούν οι προαναφερθείσες 497 αιτήσεις, οι οποίες δεν
ολοκληρώθηκαν ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και δεν έλαβαν αριθμό
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου παραλαβής από το σύστημα υποδοχής ηλεκτρονικών
αιτήσεων.
7. Σχετικά με ένσταση υποψηφίου μέλους Σ.Ε.Π. στη Συμπληρωματική
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ- 2158/21-04-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού με
το οποίο διαβιβάζονται:
i. η υπ’ αριθμ. Τ.Π.-1106/1/3-3-2017 αίτηση,
ii. η υπ’ αριθμ. ΤΠ-1106/2/3-3-2017 ένσταση και
iii. η υπ’ αριθμ. ΤΠ-1762/29-3-2017 συμπληρωματική ένσταση
του υποψηφίου μέλους Σ.Ε.Π. κ. Νικητίδη Νικόλαου για τις Θεματικές Ενότητες
(Θ.Ε.) «Κοινωνική γεροντολογία» (ΓΧΝ53) και «Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου –
Υποστήριξη του τέλους της ζωής» (ΓΧΝ57) της Συμπληρωματικής Προκήρυξης
Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 326/13-02-2017 Συνεδρίασή της για την
προώθηση της εν λόγω ένστασης προς τις Τριμελείς Επιτροπές Ενστάσεων
Υποψηφίων Μελών ΣΕΠ των ΘΕ ΓΧΝ53 και ΓΧΝ57 αντίστοιχα,
γ) τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ-2157/1/21-04-2017 και ΤΠ-2157/2/21-04-2017
διαβιβαζόμενες εισηγήσεις των Τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων Υποψηφίων Μελών
Σ.Ε.Π. της Συμπληρωματικής Προκήρυξης,
αποφάσισε, αποδεχόμενη τις προαναφερθείσες εισηγήσεις των Τριμελών Επιτροπών,
ότι η βαθμολογία του κ. Νικητίδη είναι ικανοποιητική και το κριτήριο της
διαθεσιμότητάς του θα βαθμολογηθεί με 25 αντί 20 και στις δύο (2) Θ.Ε.

Ως εκ τούτου, η σειρά κατάταξης του κ. Νικητίδη Νικόλαου στον πίνακα
αξιολόγησης της Θ.Ε. ΓΧΝ53 παραμένει στην 5η θέση και δε διαφοροποιείται, ενώ η
σειρά κατάταξης του υποψηφίου διαμορφώνεται εκ νέου από 6η σε 5η, στη Θ.Ε.
ΓΧΝ57.
9. Διεξαγωγή εξετάσεων σε συνεργαζόμενο ΑΕΙ στην ΚΥΠΡΟ
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 1219/25-04-2017 εισήγηση του
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ.
Ανδρουλάκη σχετικά με τη διερεύνηση δυνατότητας χρήσης αιθουσών των
συνεργαζόμενων με το Ε.Α.Π. Α.Ε.Ι. στην Κύπρο για τη διεξαγωγή εξετάσεων για
τους ογδόντα δύο (82) φοιτητές του Ε.Α.Π, ακαδημαϊκού έτους 2016-17, οι οποίοι
διαμένουν στην Κύπρο και αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί,
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μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση
του αιτήματος για την προσεχή εξεταστική περίοδο του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς των φοιτητών σε πολλά Προγράμματα
Σπουδών.
Για τη διευκόλυνση όμως των φοιτητών που διαμένουν στην Κύπρο, αποφάσισε να
εξετάσει το ενδεχόμενο σε επόμενη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, να

δοθεί η δυνατότητα επιλογής ως τόπου διεξαγωγής Ο.Σ.Σ. και δημιουργίας τμήματος
στην Κύπρο.
11.Τροποποίηση του Πακέτου Φοιτητή 2017-2018 των Θεματικών Ενοτήτων
ΔΠΜ 51 & ΔΠΜ 60
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1220/25-04-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τροποποίηση του
Πακέτου Φοιτητή 2017-2018 των Θεματικών Ενοτήτων ΔΠΜ51 και ΔΠΜ60 του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων»
(ΔΠΜ) ,
β) το με αρ. πρωτ. ΣΚΕ-5179/29-02-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, με το οποίο διαβιβάζεται απόφαση της υπ’ αρ. 2/14-01-2016
Συνεδρίασης της εν λόγω Κοσμητείας, με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο
διδακτικό υλικό των Θεματικών Ενοτήτων ΔΠΜ 51 «Πολιτιστική Πολιτική και
Διοίκηση» και ΔΠΜ 60 «Οικονομία του Πολιτισμού», του βιβλίου Γκαντζιάς Γ.,
Πολιτιστική Πολιτική, Χορηγία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εκδόσεις
Παπασωτηρίου, 2010,
γ) το προφορικό αίτημα του Διευθυντή του ΔΠΜ και Συντονιστή των Θ.Ε. ΔΠΜ 51
και ΔΠΜ 60 Καθηγητή κ. Γ. Γκαντζιά προς το Γραφείο Ανάπτυξης Διδακτικού
Υλικού, σχετικά με την ένταξη του βιβλίου μόνο στη Θεματική Ενότητα ΔΠΜ60,
δ) τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε προηγούμενες Συνεδριάσεις της και
συγκεκριμένα:


στην υπ’ αριθμ. 308/02-08-2016 Συνεδρίαση κατά την οποία δεν έγινε δεκτή
πρόταση αναμόρφωσης των Θεματικών Ενοτήτων ΔΕΟ31 και ΔΕΟ41 του
Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» λόγω
του γεγονότος ότι στην πρόταση αναμόρφωσης του διδακτικού υλικού
περιλαμβάνονταν συγγράμματα μέλους ΔΕΠ του Ε.Α.Π.,



στην υπ’ αριθμ. 318/07-11-2016 Συνεδρίαση κατά την οποία αποφασίστηκε η
αντικατάσταση των βιβλίων της αγοράς που έχουν συγγραφεί από μέλη ΔΕΠ
του Ε.Α.Π. ή εναλλακτικά η εκχώρηση των δικαιωμάτων στο Ίδρυμα,



στην υπ’ αριθμ. 320/28-11-2016 Συνεδρίαση κατά την οποία εκ νέου
αποφασίστηκε η αντικατάσταση των βιβλίων της αγοράς που έχουν
συγγραφεί από μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. ή εναλλακτικά η εκχώρηση των
δικαιωμάτων στο Ίδρυμα,

ε) το γεγονός ότι ο Καθηγητής κ. Γ. Γκαντζιάς είναι μέλος ΔΕΠ του Ε.Α.Π.
εκλεγμένος στη Θεματική Ενότητα ΔΠΜ51,
στ) το γεγονός ότι το εν λόγω βιβλίο δεν ακολουθεί τις αρχές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης,
αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την ένταξη στο διδακτικό υλικό και στο πακέτο
φοιτητή των Θεματικών Ενοτήτων ΔΠΜ 51 «Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση»
και ΔΠΜ 60 «Οικονομία του Πολιτισμού», του βιβλίου του Καθηγητή Γ. Γκαντζιά,
Πολιτιστική Πολιτική, Χορηγία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εκδόσεις
Παπασωτηρίου, 2010, καθώς ο κ. Γκαντζιάς είναι μέλος ΔΕΠ του Ε.Α.Π. και στα
καθήκοντά του περιλαμβάνεται η ανάπτυξη διδακτικού υλικού με τη μέθοδο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ο κ. Μιχιώτης επεσήμανε ότι οι εν λόγω προτάσεις, όπως προκύπτει και από τα
σχετικά πρακτικά της Κοσμητείας ακ. έτους 2015-16, έχουν εγκριθεί από την
Κοσμητεία. Επιπλέον, σε σχέση με το θέμα που τίθεται από τον κο Πρόεδρο για την
υπαγωγή του θέματος στο γενικότερο θέμα απαγόρευσης διανομής των
συγγραμμάτων των μελών ΔΕΠ στις ΘΕ που έχουν εκλεγεί, πέραν της τοποθέτησης
που έχει ήδη κάνει και σε άλλες συνεδριάσεις της ΔΕ για το θέμα αυτό και πώς κατά
τη γνώμη του όφειλε η ΔΕ να το χειριστεί, εν προκειμένω η συγκεκριμένη πρόταση
αφορά σε δύο ΘΕ, από τις οποίες μόνο στη μία είναι εκλεγμένος ο κος Γκατζιάς.
12. Πρόταση για δημιουργία Σύντομου Προγράμματος Σπουδών
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ.: 1218/25-04-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη με την οποία
διαβιβάζεται ολοκληρωμένη πρόταση του Καθηγητή της Σ.Α.Σ. κ. Αλέξη Κόκκου, με
τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», που περιλαμβάνει τις απαραίτητες
προδιαγραφές, ώστε το ΕΑΠ να αναχθεί στον κύριο φορέα υλοποίησης της
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στην Ελλάδα,
β) το γεγονός ότι το αίτημα δεν εντάχθηκε, εντός του προβλεπόμενου χρόνου, στη
διαδικασία έγκρισης προτάσεων που αφορούσαν στα Σύντομα Προγράμματα
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών,
γ) την απόφαση που ελήφθη στην με αρ. 321/20-10-2017 Συνεδρίασή της, που
αφορούσε σε προτάσεις για Σύντομα Προγράμματα Σπουδών και στην αξιολόγησή
τους,
αποφάσισε να μην προβεί στην κατ’ εξαίρεση έγκριση του εν λόγω Σύντομου
Προγράμματος και να την εντάξει στη διαδικασία έγκρισης των άλλων προτάσεων
για Σύντομα Προγράμματα Σπουδών, όπως αυτή ορίσθηκε στην με αρ. 321/20-102017 Συνεδρίασή της.
Θέμα 3ο
3. Αίτημα μέλους Δ.Ε.Π. για μετακίνηση από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 159/22-03-2017 έγγραφο του Γραφείου του Πρόεδρου της Δ.Ε του
Ε.Α.Π, με το οποίο διαβιβάζεται το αίτημα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ.
Μπολιάκη Ελένης σχετικά με μετακίνησή της από το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κλασικών
Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη Σχολή Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
β)την απόφασή της που ελήφθη στην με αρ. 331/29-03-2017 Συνεδρίασή της για
επανεξέταση του προαναφερθέντος θέματος,
γ) τις διατάξεις του Ν.2552, άρθ. 4, παρ. 4, που αφορούν στις μετακινήσεις μελών
Δ.Ε.Π.,
αποφάσισε όπως προωθεί η αίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Μπολιάκη
Ελένης στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών ώστε να αποφανθεί

αρμοδίως σε ποια Θεματική Ενότητα μπορεί να ενταχθεί και κατόπιν να προωθηθεί
για τα περαιτέρω στην Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π.
Ο κ. Μιχιώτης έθεσε το ερώτημα αν η Σχολή έχει γνώση και άποψη για το αίτημα
αυτό, επισημαίνοντας την υποχρέωση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. να ρωτήσει την άποψη της
Σχολής.
4. Ορισμός Δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Ιδρύματος για
τις προσωπικές αγωγές της Νομικής Συμβούλου του Ιδρύματος
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 415/21-04-2017 έγγραφο του Γραφείου του Αντιπρόεδρου
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών Καθηγητή κ. Χρ. Κροντηρά σχετικά
με τον ορισμό δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Ιδρύματος για τις
προσωπικές αγωγές της Νομικής Συμβούλου του Ιδρύματος κ. Αριστέας Μαρούντα,
β) το γεγονός ότι η κ. Αρ. Μαρούντα, με την ιδιότητά της ως διαδίκου, βρίσκεται σε
αδυναμία να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ιδρύματος,
αποφάσισε όπως:
1. δοθεί ειδική εντολή και οριστεί ως ειδικός δικαστικός πληρεξούσιος για την
εκπροσώπηση του Ε.Α.Π., κατά τη συζήτηση των προαναφερθέντων αγωγών ως άνω
αρχική ή μετ’ αναβολή συζήτηση αυτών, ο Δικηγόρος Πατρών (Α.Μ. Δ.Σ.Π. 394) κ.
Αθανάσιος Αμπατζής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Πατρών, Τσαμαδού 9, ο οποίος
μέχρι σήμερα εκπροσωπεί το Ίδρυμα σε αντίστοιχες υποθέσεις.
2. Το ύψος της αμοιβής του κ. Αθ. Αμπατζή να οριστεί μετά από διαπραγμάτευση
μαζί του.
5. Έγκριση Χορήγησης αναρρωτικής άδειας σε μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. με αρ. πρωτ. ΤΠ:2176/21-04-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού
με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ-2133/19-04-2017 αίτηση χορήγησης
αναρρωτικής άδειας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών κ. Γ. Αγιομυργιανάκη για έγκριση αναρρωτικής άδειας τριάντα (30)
ημερών,
β)τη διάταξη του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254), παρ. 3 του άρθρ. 56 όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 3 περί χορήγησης «...αναρρωτικής άδειας
πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ’ έτος...»,
γ) το γεγονός ότι ο κ. Γ. Αγιομυργιανάκης έχει προσκομίσει γνωμάτευση Διευθυντή
Ουρολογικής κλινικής ιδιωτικού Νοσοκομείου, η οποία μπορεί να γίνει δεκτή
σύμφωνα με το αρθρ. 5 του Ν.3418/2005,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας τριάντα (30) ημερών
στον Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κ. Γ. Αγιομυργιανάκη, ευχόμενη
ταχεία ανάρρωση.

Θέμα 4ο
1. Υποστήριξη της διεξαγωγής του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Κοινά και
την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία που θα λάβει χώρα στις 4 -7 Μαΐου 2017
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 235/24-04-2017 έγγραφο από το Γραφείο Προέδρου σχετικά με
υποστήριξη της διεξαγωγής του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Κοινά και την
Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία που θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 4 -7 Μαΐου
2017 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
β) το γεγονός ότι στηρίζοντας ανάλογες επιστημονικές δράσεις και εγχειρήματα
προκύπτουν μακροπρόθεσμα οφέλη για το Ίδρυμα,
αποφάσισε την ενίσχυση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Κοινά και την
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€),
ποσό που επαρκεί για την κάλυψη ενός γεύματος.
Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.

Μετά από πρόταση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος
αποφασίστηκε να συζητηθούν τα υποθέματα 2 ,3, 4 και 5 των Οικονομικών θεμάτων
της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης ενώ μετά από πρόσκληση, στην αίθουσα εισήλθε
η Νομική Σύμβουλος του Ιδρύματος κ. Αρ. Μαρούντα προκειμένου να καταθέσει τις
απόψεις της σχετικά με τα εν λόγω θέματα.
2. Δημιουργία προγράμματος προϋπολογισμού για τις Πολιτιστικές ομάδες και
εκδηλώσεις του ΕΑΠ
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 236/24-04-2017 έγγραφο από το Γραφείο Προέδρου σχετικά με τη
δημιουργία προγράμματος προϋπολογισμού για τις Πολιτιστικές ομάδες και
εκδηλώσεις του ΕΑΠ,
β) την ανάγκη δημιουργίας του εν λόγω προγράμματος καθώς σκοπός της Διοίκησης
του Ε.Α.Π. είναι η αναβάθμιση και η επέκταση των κινήσεων πολιτιστικής δράσης
στην Αθήνα και στα λοιπά Παραρτήματα το Ιδρύματος ανά τη χώρα,
γ) το γεγονός ότι το ανωτέρω πρόγραμμα θα καλύπτει το κόστος διοργάνωσης όλων
των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ε.Α.Π. στη διάρκεια του έτους ενώ θα συμβάλει
στον οικονομικό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου,
αποφάσισε όπως την δημιουργία του έργου «Πολιτιστικές δράσεις του Ιδρύματος»
σχετικά με τις Πολιτιστικές ομάδες, τις εκδηλώσεις και όλες τις ανάλογες δράσεις του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιπροσθέτως ορίζεται ως επιστημονικός
υπεύθυνος του έργου ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, ενώ αρμόδιος
επικοινωνίας ορίζεται ο υπεύθυνος λειτουργίας-δημιουργίας Πολιτιστικών Ομάδων
(όπως προκύψει από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).
Η διάρκειας του προγράμματος θα είναι ενός έτους με προϋπολογισμό της τάξης των
100.000 ευρώ, για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας και παραστάσεων των
πολιτιστικών ομάδων.

Καθώς επίσης να εξουσιοδοτεί το Τμήμα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού να
δημιουργήσει έναν κωδικό προγράμματος προκειμένου να χρηματοδοτούνται τέτοιου
είδους δραστηριότητες.
3. Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ανάθεση ανατύπωσης, βιβλιοδεσίας και
αποστολής των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τo με αρ. πρωτ. TO:1136/1/12-04-2017 έγγραφο του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης για το έτος 2017, για έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος
του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ανάθεση
ανατύπωσης, βιβλιοδεσίας και αποστολής των συγγραμμάτων που διανέμονται στους
φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών,
αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ανάθεση ανατύπωσης, βιβλιοδεσίας και
αποστολής των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών (Αρ. Διακήρυξης:
01/2017), μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το Πρακτικό 06-04-2017 της
Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, το οποίο
έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 06-04-2017

Πρακτικό
Της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2017 της
Συνεδρίασής της σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των
ορίων) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 01/2017 Διακήρυξη για την «Ανάθεση
ανατύπωσης, βιβλιοδεσίας και αποστολής των συγγραμμάτων, που διανέμονται
στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», που εγκρίθηκε κατά την
321η/20-12-2016 (θέμα 4ο, υπο-θέμα 11ο) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Ε.Α.Π και εστάλη στις 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στην εφημερίδα της
Ε.E.E.Κ, αναρτήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, στη διαδικτυακή
πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο στις 24
Φεβρουαρίου 2017, 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 30858, η

δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη
διακήρυξη, η 31η/03/2017 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίσθηκε η 06η/04/2017 και ώρα 10.00 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα, σήμερα την 06η Απριλίου 2017, 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
2017 σχετικά με τη συνεδρίαση για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω
των ορίων) για την «Ανάθεση ανατύπωσης, βιβλιοδεσίας και αποστολής των
συγγραμμάτων, που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 01/2017 Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’
αριθμ. 320/28-11-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Σγουρού Αργυρώ, Επίκουρη Καθηγήτρια του
Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου,

ως

Πρόεδρος

της

Επιτροπής,

2.

Ζαφειροπούλου Ανδριανή, Αναπλ. Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής και 3. Σταυροπούλου
Σεβαστιανή, Υπάλληλος ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος
της Επιτροπής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 30858
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.

ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

2.

ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε.

3.

Ε. ΚΑΙ Π. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών.
Στη συνέχεια η 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. ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε., με α/α συστήματος 58521
2. ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε., με α/α συστήματος 58435
3. Ε. ΚΑΙ Π. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., με α/α συστήματος 60914
4. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α. Ε. , με α/α συστήματος 58425

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 01/2017 διακήρυξη.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των εντύπων
προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με την ως άνω αρίθμηση, στη
συνέχεια δε η 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 η 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.Η 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.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της, η οποία θα
επαναληφθεί σε ώρα και ημέρα που θα ορίσει η Πρόεδρος αυτής μετά από σχετική
πρόσκλησή της προς τα μέλη, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών.

Η Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Σγουρού Αργυρώ
Ζαφειροπούλου Ανδριανή
Σταυροπούλου Σεβαστιανή
Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 20
Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία
των ακόλουθων τριών μελών της Επιτροπής: α) Σγουρού Αργυρώ, Προέδρου, β)
Ζαφειροπούλου Ανδριανή, Τακτικού Μέλους και γ) Σταυροπούλου Σεβαστιανή,
Τακτικού Μέλους, άρχισε η συνεδρίαση.
Αρχικά έλαβε τον λόγο η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Α. Σγουρού και
ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1089/07-04-2017
υπόμνημα

που

κατέθεσε

η

εταιρεία

«ΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ

ΧΑΡ.

Ι.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α. Ε.».
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) Η συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.» έχει υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (ΕΕΕΣ) το οποίο είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ως άνω συμμετέχουσας εταιρείας, ενώ
φέρει και τις χειρόγραφες υπογραφές των άλλων δύο μελών του Δ.Σ.
Σημειώνεται ότι στην προσφορά της ως άνω εταιρείας περιλαμβάνεται
ξεχωριστό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (ΕΕΕΣ) για την
εταιρεία –υπεργολάβο με την επωνυμία «ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε.» το οποίο
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής κ. Μητράκα Ηλία ο
οποίος τυγχάνει να είναι και μέλος του Δ.Σ. της συμμετέχουσας εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.», του οποίου η υπογραφή στο ΕΕΕΣ
της ως άνω συμμετέχουσας εταιρείας έχει τεθεί χειρόγραφα.
Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (ΕΕΕΣ) της
ως άνω συμμετέχουσας εταιρείας φέρει μία ψηφιακή και τρεις χειρόγραφες
υπογραφές εκ των οποίων η μία είναι του ηλεκτρονικώς υπογράφοντα. Σε κάθε δε
περίπτωση, υπολείπεται μία ψηφιακή υπογραφή επί του ΕΕΕΣ της ως άνω
συμμετέχουσας, εάν ήθελε θεωρηθεί ότι η ελλείπουσα ψηφιακή υπογραφή του
μέλους κ. Μητράκα Ηλία αναπληρώνεται από την ψηφιακή υπογραφή του επί του
ξεχωριστού ΕΕΕΣ που έχει υποβάλει με την ιδιότητα του νόμιμου. εκπροσώπου της
υπεργολάβου εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε.» και ως
εκ τούτου το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (ΕΕΕΣ) δεν έχει
συνταχτεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1. (2) της υπ’ αρ. 1/2017 διακήρυξης.
β) ουδεμία παράλειψη διαπιστώθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικές
προσφορές των υπόλοιπων συμμετεχόντων.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής και
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα
να εισηγηθούν στη Δ.Ε. του ΕΑΠ τα ακόλουθα:
Α) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΕΣ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.» για τους ως άνω λόγους,
Β) την αποδοχή των προσφορών κατά το παρόν στάδιο του ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των ακόλουθων
εταιρειών:

1.

ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε.

2.

Ε. ΚΑΙ Π. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

3.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της

Επιτροπής.

Η Πρόεδρος

Σγουρού Αργυρώ

Το Μέλος

Το Μέλος

Ζαφειροπούλου Ανδριανή

Σταυροπούλου Σεβαστιανή

4.Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση
κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών
λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τo με αρ. πρωτ. TO:1136/2/12-04-2017 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων, σχετικά με εισήγηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης
Έργων για την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη
μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών
λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και
β) το γεγονός ότι η εν λόγω μίσθωση είναι αναγκαία:
«....προκειμένου να στεγαστούν οι εκπαιδευτικές και διοικητικές του Ε.Α.Π.
Συγκεκριμένα,

απαιτείται

η

στέγαση

των

δομών

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως και 31/12/2021. Το
συνολικό εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 765.000,00 € Ευρώ, προτείνεται δε, η εν
λόγω δαπάνη να καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΕΑΠ.»,
αποφάσισε την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη
μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών
λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνολικής προϋπολογισθείσα
δαπάνης ύψους επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (765.000,00 €) που θα
καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0813) ως εξής:
I. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2017: ποσό των 30.000,00 €
II. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2018: ποσό των 180.000,00 €
III. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2019: ποσό των 180.000,00 €
IV. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2020: ποσό των 180.000,00 €

V. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2021: ποσό των 180.000,00 €
VI. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2022: ποσό των 15.000,00 €.

5. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για
την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθήκης, για την ανανέωση αδειών
χρήσης λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής καθώς και προμήθεια αδειών χρήσης
και παροχή λοιπών υπηρεσιών πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για την κάλυψη
αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τo με αρ. πρωτ. TO:1151/1/20-04-2017 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων, σχετικά με εισήγηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης
Έργων για την έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των
ορίων προμήθειας λογισμικού διαχείρισης αποθήκης, ανανέωσης των αδειών χρήσης
του λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin Originality Check (πρώην Ephorus)
και προμήθειας αδειών χρήσης και παροχής λοιπών υπηρεσιών του συστήματος
τηλεδιασκέψεων Saba Meeting, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος
για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και βάσει της οποίας:
«…Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση σχετικά με το λογισμικό διαχείρισης αποθήκης. Οι
ανάγκες του Πανεπιστημίου απαιτούν την προμήθεια του συγκεκριμένου λογισμικού για
τρεις (3) χρήστες με δυνατότητες διαχείρισης Αποθήκης, Πελατών, Πωλήσεων,
Προμηθευτών, Αγορών, Χρώμα - Μέγεθος, Serial Numbers, Παρτίδες Αποθεμάτων,
Basic Reports, Web Services και Advanced Reporting Tools & Business Picture
(Reports Designer, Templates, Advanced Data Center, Advanced Γραφικά, Αναφορές,
Δυναμικές Αναφορές, Κύβοι / Olap Cubes, Πολυδιάστατες Αναφορές, Γραφήματα).
Ο προϋπολογισμός για την αγορά του λογισμικού ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ.
Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση σχετικά με την ανανέωση αδειών χρήσης του Turnitin
Originality Check (πρώην Ephorus) ως συνέχεια του υπάρχοντος.
Το Turnitin είναι ένα web-based λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής, με τη χρήση του
οποίου το υπό εξέταση κείμενο-αρχείο υποβάλλεται ηλεκτρονικά (είτε μέσω της
πλατφόρμας Moodle, είτε απευθείας στο Turnitin). Στη συνέχεια το λογισμικό παράγει
μια αναφορά με το ποσοστό ταυτοποίησης του περιεχομένου με το σύνολο των πηγών
που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον
καθηγητή να εξετάσει κατά πόσο η υποβληθείσα εργασία είναι ή όχι αποτέλεσμα
λογοκλοπής.

Οι απαιτούμενες άδειες χρήσης του Turnitin Originality Check εκτός της δυνατότητας
Originality Check (Ανίχνευσης λογοκλοπής), θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τις
λειτουργίες Translated Matching (Ανίχνευσης λογοκλοπής σε μεταφρασμένο κείμενο)
και Integration (Διασύνδεσης με Moodle).
Συμπληρωματικά με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης του Turnitin Originality Check,
απαιτούνται και άδειες χρήσης του Turnitin Feedback Studio, οι οποίες να καλύπτουν
5000 χρήστες.
Ο προϋπολογισμός για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των 31.500,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Σχετικά με το σύστημα τηλεδιασκέψεων Saba Meeting πραγματοποιήθηκε διερεύνηση
για τα διαθέσιμα προϊόντα και σενάρια που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες
του ΕΑΠ. Το Saba Meeting παρέχεται σαν υπηρεσία και μπορεί να διατεθεί στο ΕΑΠ με
άδειες χρήσης τύπου Named Leaders με δυνατότητα για 50 συμμετέχοντες ανά άδεια
ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς πακέτων αδειών για περισσότερους χρήστες.
Είναι εφικτή η διασύνδεση με την πλατφόρμα Moodle για οργάνωση των
τηλεδιασκέψεων, ενώ η υπηρεσία απαιτεί και δέσμευση αποθηκευτικού χώρου.
Η λύση παρέχεται σε cloud και η τιμολόγηση θα εφαρμόζεται ετησίως. Το κόστος που
υπολογίζεται για το σύστημα τηλεδιασκέψεων ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 €
χωρίς Φ.Π.Α.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, εισηγούμαστε, την διενέργεια του Διαγωνισμού με συνολικό
προϋπολογισμό 125.500,00 € χωρίς ΦΠΑ.
Προτείνεται δε, η συνολική εν λόγω δαπάνη να καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του έτους 2017.».
αποφάσισε την έγκριση συνολικής δαπάνης ύψους εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων
εξακοσίων είκοσι ευρώ (155.620,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που
δύναται να καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος
του έτους 2017 ως εξής: α) 150.660,00 € (ΚΑΕ 0439) και β) 4.960,00 € (ΚΑΕ 7123).
Με την ολοκλήρωση της συζήτησης του υποθέματος 5 των Οικονομικών Θεμάτων
της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση η κ. Α.
Μαρούντα.
Η Συνεδρίαση συνεχίστηκε με τη συζήτηση των υπολοίπων κατά σειρά θεμάτων της
παρούσας Ημερήσιας Διάταξης.
6. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Επαναληπτικού Δημόσιου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση έτοιμων αιθουσών στην πόλη της

Ρόδου για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη
α) τo με αρ. πρωτ. TO:1151/2/20-04-2017 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων, σχετικά με εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση έτοιμων
αιθουσών στην πόλη της Ρόδου για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (Διακήρυξη: 7/2017 του ΕΑΠ), σύμφωνα
με το Πρακτικό 26-04-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού
Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα, 26-04-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για τη «Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην πόλη της Ρόδου για την
εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου»
Στις 26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάροδος Αριστοτέλους 18,
Πάτρα, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας του Επαναληπτικού Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην πόλη της Ρόδου για την
εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».
Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 331η/2903-2017 (Θέμα 5ο, Υπο-θέμα 2ο) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.
και προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 07/2017 Διακήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 07
Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Η Επιτροπή αποτελείται
από τους κ.κ. 1) Τζόλα Γρηγόριο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2) Μπούσιο
Γεώργιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης
Έργων του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής και 3) Καραχάλιου Χριστιάνα,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΕΑΠ, ως Μέλος της
Επιτροπής, ως μέλος της Επιτροπής.
Ουδείς προσήλθε να καταθέσει προσφορά έως τις 09.00 π.μ., ώρα λήξης της
προθεσμίας κατάθεσης προσφορών και ως εκ τούτου ο διαγωνισμός απέβη άγονος.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

β) το γεγονός ότι ο Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη «Μίσθωση ετοίμων
αιθουσών στην πόλη της Ρόδου για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με Αριθμό Διακήρυξης 02/2017, απέβη
άγονος,
γ) το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Επαναληπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός
Διαγωνισμός για τη «Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην πόλη της Ρόδου για την
εξυπηρέτηση

των

εκπαιδευτικών

λειτουργιών

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου», με Αριθμό Διακήρυξης 07/2017, απέβη επίσης άγονος,
δ) την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη μίσθωση αιθουσών στην πόλη της Ρόδου
προκειμένου να διεξαχθούν οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) και οι
τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις, και
στ) το άρθρο 27 του Π.Δ. 715/1979,
αποφάσισε την προσφυγή στην διαδικασία της μίσθωσης δι’ απευθείας συμφωνία,
για τη «Μίσθωση ετοίμων αιθουσών στην πόλη της Ρόδου για την εξυπηρέτηση των
εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

7. Μετατροπή των Τίτλων του Ε.Α.Π. (Σώματα και Εξώφυλλα) σε εκτυπώσιμα
PDF αρχεία.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. 414/24-04-2017 εισήγηση του Γραφείου Αντιπροέδρου
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, σχετικά με μετατροπή των Τίτλων
του Ε.Α.Π. (Σώματα και Εξώφυλλα) σε εκτυπώσιμα PDF αρχεία,
β) το γεγονός ότι οι ενεργοί τίτλοι του ΕΑΠ είναι περίπου πεντακόσιοι πενήντα επτά
(557), έχουν ήδη γίνει pdf εκτυπώσιμα αρχεία για διακόσιους σαράντα τέσσερις (244)
τίτλους το 2016 οπότε απομένουν για μετατροπή συνολικά τριακόσιοι δεκατρείς
(313) τίτλοι από τους 557 και
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 315/10-10-2016 Συνεδρίασή της,
αποφάσισε όπως η μετατροπή των τριακοσίων δεκατριών τίτλων (313)
πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ»
με διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ» η οποία είχε αναλάβει και την μετατροπή των
διακοσίων σαράντα τεσσάρων τίτλων (244) κατά το έτος 2016.

Η δαπάνη του ανωτέρω ποσού θα καλυφθεί από τo Τμήμα Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού.

8. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων χρήσης αιθουσών του 2ου Λυκείου Κομοτηνής.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. 431/25-04-2017 εισήγηση του Γραφείου Αντιπροέδρου
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών
εξόδων χρήσης αιθουσών του 2ου Λυκείου Κομοτηνής,
β) το γεγονός ότι στην πόλη της Κομοτηνής το Ίδρυμα χρησιμοποιεί, μετά την
υπογραφή Σύμβασης Χρησιδανείου, κτίριο που έχει εκχωρηθεί από το Δήμο
Κομοτηνής,
αποφάσισε τη δέσμευση ποσού έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) για την κάλυψη
των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου.
Η δαπάνη του ανωτέρω ποσού θα καλυφθεί από τo Τμήμα Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού.

9. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για επόμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ 0813)
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τo με αρ. πρωτ. ΤΟ:1181/24-04-2017 έγγραφο του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με εισήγηση του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων για τη διενέργεια Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου στη Λάρισα προκειμένου να στεγαστούν
εκπαιδευτικές και διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος,
αποφάσισε την έγκριση της ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού εκατόν
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 €) από το Ίδρυμα, η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τα οικονομικά έτη 2017, 2018, 2019 και 2020
σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0813 «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα
κοινοχρήστων», όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ
2017

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ
2018

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ
2019

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ
2020

Κ.Α.Ε. 0813

15.000,00

60.000,00

60.000,00

45.000,00

ΣΥΝΟΛΑ / ΕΤΗ

15.000,00

60.000,00

60.000,00

45.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

180.000,00

Θέμα 5ο
1. Συντήρηση του υπολογιστικού Cluster του Εργαστηρίου Φυσικής
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 420/24-04-2017 έγγραφο του Γραφείου Αντιπροέδρου
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών κ. Χρ. Κροντηρά με το οποίο
διαβιβάζεται εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή του Ε.Α.Π. κ. Αντ. Λέισου που

αφορά τη συντήρηση του Υπολογιστικού Συστήματος Cluster του Εργαστηρίου
Φυσικής,
β) το γεγονός ότι το εν λόγω Σύστημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές
του ΕΑΠ, η εγγύηση του οποίου έχει πλέον λήξει,
γ) ότι σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Λέισου:
 για την αντιμετώπιση των βλαβών προτείνεται η συνέχιση της υποστήριξης
του Συστήματος για τα επόμενα πέντε (5) έτη μετά από διαπραγμάτευση με
την ανάδοχο εταιρεία για τους όρους και το κόστος επέκτασης προκειμένου
να επιτευχθεί μια συμφέρουσα προσφορά,
 για τη διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση της λειτουργίας
του Συστήματος προτείνεται η πρόσληψη εξειδικευμένου υπαλλήλου στο
Ε.Α.Π. που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα,
αποφάσισε:
1.

την έγκριση της πρότασης του κ. Λέισου για διαπραγμάτευση με την ανάδοχο
εταιρεία για τους όρους και το κόστος επέκτασης της εγγύησης για πέντε (5)
έτη,

2.

την πρόσληψη εξειδικευμένου υπαλλήλου στο Ε.Α.Π. για τη διαχείριση του
Συστήματος.
H κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό
Λογαριασμό του Ιδρύματος.
Θέμα 6ο

1. Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας αποπληρωμής της οικονομικής
συμμετοχής όσων φοιτητών κατέβαλαν προκαταβολή για τη δήλωση νέων Θ.Ε.,
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α. την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 295/21-03-2017 Συνεδρίασή της καθώς και
την επικαιροποίηση της ίδιας απόφασης, που πραγματοποιήθηκε κατά την υπ’ αρ.
303/13-06-2017 Συνεδρίασή της, που αφορούν στη δυνατότητα καταβολής της
οικονομικής συμμετοχής, των εγγραφέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
φοιτητών, σε επτά (7) δόσεις με αποπληρωμή μέχρι την 31/12/2016,
β. την με αρ. πρωτ. ΤΜΦ:18841/24-4-2017 εισήγηση της Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών κ. Ειρ. Μπάρκουλα σχετικά με τον
καθορισμό καταληκτικής ημερομηνίας αποπληρωμής της οικονομικής συμμετοχής
των φοιτητών που κατέβαλαν προκαταβολή για τη δήλωση νέων Θ.Ε. για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-17,
αποφάσισε όπως:
1. εγκρίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής της οικονομικής συμμετοχής μέχρι τη 12
Μαΐου 2017, σε όσους επανεγγραφέντες φοιτητές έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα
εξετάσεων για τη /τις Θεματική/ές Ενότητα/ες που παρακολουθούν το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος. Η αποτυχία αποπληρωμής της οικονομικής συμμετοχής εντός του
ως ανωτέρω ορισμένου χρονικού διαστήματος σημαίνει απώλεια του δικαιώματος
συμμετοχής στις Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις,

2. να μεταφέρεται το χρηματικό ποσό από τη/τις Θ.Ε., στην/ις οποία/ες οι φοιτητές
δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, στη/ις Θ.Ε. στην/ις
οποία/ες έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα, για τις περιπτώσεις φοιτητών, που έχουν
δηλώσει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παραπάνω από μία Θ.Ε. και έχουν καταβάλει
μέρος της οικονομικής συμμετοχής για κάθε μία από αυτές, χωρίς να έχουν
κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων σε όλες τις δηλωθείσες Θ.Ε. Αν το χρηματικό
ποσό που θα μεταφερθεί, υπερβαίνει το ποσό της οικονομικής συμμετοχής της/των
Θ.Ε. για την/τις οποία/ες έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων, αυτό δεν
επιστρέφεται και δε μεταφέρεται σε επόμενο/α ακαδημαϊκό/ά έτος/η και
3. να μην επιστραφεί και να μη μεταφερθεί σε επόμενο/α ακαδημαϊκό/ά έτος/η το
χρηματικό ποσό το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από όσους φοιτητές έχουν δηλώσει
παρακολούθηση μιας ή περισσότερων Θ.Ε. για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, την/τις
οποία/ες τελικά δεν παρακολούθησαν.

