Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 335/10-05-2017
Θέμα 1ο
Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για τη
συζήτηση που είχε με το Νομικό Σύμβουλο κ. Ι. Σουφαλιδάκη αναφορικά με τις
προβλέψεις του Νόμου για την ύπαρξη συνηγόρου του φοιτητή στο Ε.Α.Π. Η Δ.Ε.
αποφάσισε να έρθει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη Συνεδρίασή της κατόπιν
σχετικής εισηγήσεως.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑ.ΣΥ.Φ./ΔΕΟ κ. Χ. Μπακούρος σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης
Η/Υ στους αποφοίτους του Π.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ).
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής κ. Α. Μιχιώτης
επισήμανε ότι κατά την άποψή του η επιστολή του συλλόγου των φοιτητών δεν
αναφέρεται στους φοιτητές αλλά στους αποφοίτους του Προγράμματος Σπουδών
ΔΕΟ, πλην όμως επειδή στην επιστολή υπάρχουν ορισμένα σημεία που έχουν
αντιφάσεις, όπως για παράδειγμα η αναφορά σε κατ’ επιλογή χαρακτήρα της
Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ24, ενώ η εν λόγω Θεματική Ενότητα είναι υποχρεωτική,
θα πρέπει να ζητηθούν σχετικές διευκρινίσεις
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, Καθηγητής κ. Χρ.
Κροντηράς ανέφερε ότι σύμφωνα με τα λεχθέντα του κ. Χ. Μπακούρου, η Θ.Ε.
ΔΕΟ45 είναι μια σχετικά νέα Θ.Ε. που οι απόφοιτοι πτυχιούχοι του Π.Σ. ΔΕΟ δεν
μπορούν να την παρακολουθήσουν. Γι’ αυτό και η Κοσμητεία της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών ζήτησε να ενταχθεί ως κατ’ επιλογήν στο Π.Σ. ούτως ώστε
να είναι δυνατή η παρακολούθησή της από τους αποφοίτους– πτυχιούχους. Η Δ.Ε.
αποφάσισε να έρθει το θέμα προς συζήτηση σε επόμενη Συνεδρίασή της κατόπιν
σχετικής εισηγήσεως από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικού Προγραμματισμού και
Υποδομών, Καθηγητή κ. Χρ. Κροντηρά και τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών κ. Α. Μιχιώτη.
Επόμενο θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος αφορά τη διαμόρφωση του «κυοφορούμενου»
πεδίου της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ) από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων. Ακολούθησε προβληματισμός και εκτενής συζήτηση.
Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. Καθηγητής κ. Αντ. Λιοναράκης αναφέρθηκε στη
διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής για την εξΑΕ και στη συνάντηση που είχε με
τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων. Αναφέρθηκε στη σύσταση Εθνικής Επιτροπής υπό την αιγίδα της
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(ΑΔΙΠ), στον κυρίαρχο ρόλο του Ε.Α.Π. σε θέματα πιστοποίησης των διδασκόντων
σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Αθ. Μιχιώτης, σχετικά με την
ερώτηση του Προέδρου του Ε.Α.Π. προς το μέλος της Δ.Ε. κ. Αντώνη Λιοναράκη,
σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, όπου ο τελευταίος
αναφέρθηκε στην Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
των μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που αναμένεται να στελεχώνεται από 3
καθηγητές του Ε.Α.Π., 2 από ΑΕΙ και 1 από ΤΕΙ και να εποπτεύεται από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την ΑΔΙΠ, τέθηκε το θέμα της μη ενημέρωσης για το κείμενο που
όπως προέκυψε από τη συζήτηση έχει αποσταλεί από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Δημοσίων Σχέσεων του Ε.Α.Π. προς τον Υπουργό και κατά πως
φαίνεται δεν το γνώριζε, πλην του Προεδρείου, ούτε η ΔΕ, και για τους λόγους που
το εν λόγω κείμενο δεν απεστάλη στις Σχολές, ώστε να συμβάλλουν με την εμπειρία
τους τα μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. στην τεκμηρίωση μίας πρότασης που θα αναδεικνύει

τον σημαίνοντα ρόλο του ΕΑΠ στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στην απάντηση
του Προέδρου του Ε.Α.Π. ότι δεν θα μπορούσαν οι Σχολές να συμβάλουν σε τίποτα
περισσότερο στο κείμενο αυτό, ο Κοσμήτορας της ΣΚΕ διαμαρτυρήθηκε,
χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση αυτή πρωτοφανή για τον Πρόεδρο ενός
πανεπιστημίου στα θεσμικά όργανα του οποίου δεν αναγνωρίζει ούτε την 20ετή
εμπειρία τους ως ικανή να συμβάλει έστω και σε κάτι στο κείμενο ενός ανθρώπου,
στον οποίο αναγνωρίζει την απόλυτη γνώση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μετά
την αναίρεση εκ μέρους του Προέδρου της τοποθέτησης αυτής και την παροχής
συγνώμης για την άποψη που διατύπωσε, ο κ. Μιχιώτης επισήμανε ότι αν η
κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη όσο περιγράφεται από τον Πρόεδρο του Ε.Α.Π., γιατί
δεν έχει συγκληθεί εκτάκτως η Δ.Ε. με μοναδικό θέμα αυτό, παρά συζητούνται
τρέχοντα θέματα σαν να μην τρέχει τίποτα. Επιπλέον τέθηκε εκ μέρους του το θέμα,
σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει η Δ.Ε. του Ε.Α.Π. σχετικά με τις εξελίξεις αυτές
και γιατί δεν τίθεται υπόψη της πανεπιστημιακής κοινότητας το σύνολο των
προτάσεων που πιθανόν έχουν αποσταλεί από τη Δ.Ε. στο Υπουργείο σχετικά με τις
τροποποιήσεις του νόμου του Ε.Α.Π., για τις οποίες ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε
επιγραμματικά χθες τις δύο Σχολές του Ε.Α.Π. κατά τη συνεδρίαση αυτών.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας κ. Ι.
Καλαβρουζιώτης ανέφερε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
και της Δ.Ε. είναι η κατοχύρωση του Ε.Α.Π. ως φορέα Πιστοποίησης εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Δ.Ε. χρειάζεται την υποστήριξη των μελών Δ.Ε.Π.
προκειμένου να υπάρξει μία ξεκάθαρη απόφαση σχετικά με το θέμα, διότι
υπονομεύεται όχι μόνο η βιωσιμότητα του Ε.Α.Π. αλλά και η εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να θεμελιώσει τον αποκλειστικό ρόλο που
έχει. Πρώτα ορίζεται το πλαίσιο, οι κανόνες και μετά προχωρούν οι διαδικασίες.
Επίσης, θα πρέπει οι Κοσμητείες να πάρουν κάποια απόφαση σχετικά με το
συγκεκριμένο θέμα.
Ο Πρόεδρος πρότεινε στην Καθηγήτρια κ. Μ. Χατζηνικολάου να συνδράμει ούτως
ώστε να διαμορφωθεί μία σαφής, πλήρως τεκμηριωμένη θέση αναφορικά με το τι
συμβαίνει παγκοσμίως, τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία της τυπικής εξΑΕ.
Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. Καθηγήτρια κ. Μ. Χατζηνικολάου ενημέρωσε
ότι μπορεί να συνδράμει στην έρευνα, δεν μπορεί όμως να την αναλάβει εξ
ολοκλήρου καθότι ανήκει στο ερευνητικό αντικείμενο του Καθηγητή κ. Αντ.
Λιοναράκη.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Α. Μιχιώτης
αναφέρθηκε στη συμμετοχή των Καθηγητών κ. Αντ. Λιοναράκη και κ. Γ.
Ανδρουλάκη εκ μέρους του Ε.Α.Π. στις συναντήσεις στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με το
πλαίσιο της εξΑΕ.
Ο Πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες ως προς την
παροχή εξΑΕ. Δευτερεύον θέμα είναι η πιστοποίηση από τα Ιδρύματα ενώ τριτεύον
ζήτημα αποτελεί ο ανταγωνισμός προς το Ε.Α.Π.. Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου
θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. Καθηγητής κ. Αντ. Λιοναράκης τόνισε ότι το
ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα προχωρήσει σε αναγνώριση της εξΑΕ από τα συμβατικά
πανεπιστήμια, όχι όμως Ανοικτής και εξΑΕ.
Η Αντιπρόεδρος Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής, Καθηγήτρια κ. Α.
Ρούσσου τόνισε την ανάγκη ύπαρξης προϋποθέσεων λόγω της πληθώρας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα και

δεδομένης της θέλησης και πολιτικής του Υπουργείου περί νομιμοποίησης εξ
Αποστάσεως παροχής Προγραμμάτων Σπουδών από τα συμβατικά Πανεπιστήμια.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητής κ. Γ.
Ανδρουλάκης, επιβεβαίωσε την πρόθεση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να ανοίξει την εξΑΕ και στα
άλλα συμβατικά πανεπιστήμια, πράγμα που αποτελεί και τάση παγκοσμίως και
επισήμανε ότι είναι αναγκαία μία εκτενής παρουσίαση για το περιεχόμενο της εξΑΕ
στην Ευρώπη καθώς και τις προϋποθέσεις παροχής αυτής. Χρειάζονται προδιαγραφές
ισχυρής νομικής μορφής ως προς το τι θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα εξΑΕ ώστε
να πιστοποιηθεί.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Α. Μιχιώτης
τόνισε την ανάγκη σύνταξης εκτενούς σαφούς κειμένου.
Ο Πρόεδρος τέλος ανέφερε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί μία σαφής άποψη από το
Ε.Α.Π. ως προς τη ρύθμιση της θεσμοθετημένης εξΑΕ. Θα πρέπει να γίνει
επεξεργασία των στοιχείων. Πρότεινε την συνεισφορά 2 μελών ΔΕΠ, προκειμένου να
συνταχθεί κείμενο και να έρθει ως θέμα προς συζήτηση σε επόμενη Συνεδρίαση της
Δ.Ε..
Θέμα 2ο
1. Διορισμός Κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 260/03-05-2017 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου σχετικά με το
διορισμό Κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών,
β) το από 27/3/2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής Εφορευτικής Επιτροπής για
την εκλογή Κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου βάσει του οποίου εκλέχτηκε Κοσμήτορας της εν λόγω
Σχολής ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Αντώνιος Λιοναράκης του Εμμανουήλ,
γ) τη με αρ. πρωτ. ΤΑΟ-283/13-3-2017 Πράξη υποψηφιοτήτων,
δ) το με αρ. πρωτ. ΤΑΟ-365/29-3-2017 έγγραφο του Τμήματος Ακαδημαϊκών
Οργάνων με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
αποφάσισε να διορίσει Κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Ιδρύματος τον Καθηγητή κ. Αντ. Λιοναράκη.
2. Ορισμός Επιτροπών Επιλογής μελών ΣΕΠ για τα ακαδημαϊκά έτη 20172020 στις ετήσιες Θεματικές Ενότητες
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης
σχετικά με τον ορισμό Επιτροπών Επιλογής μελών ΣΕΠ για τα ακαδημαϊκά έτη 20172020 στις ετήσιες Θεματικές Ενότητες, πρότεινε ένα πλαίσιο Επιτροπών Επιλογής
Μελών Σ.Ε.Π. για το οποίο τα μέλη της Δ.Ε. εξέφρασαν τις απόψεις τους.
Ακολούθως το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χατζηνικολάου αντιπρότεινε
ένα πλαίσιο, αιτιολογώντας την επιλογή της.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Αθ. Μιχιώτης, αφού
επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν στα συνημμένα του θέματος οι εισηγήσεις της Σ.Κ.Ε.
ανέγνωσε την ομόφωνη απόφαση που έλαβε η Κοσμητεία της Σ.Κ.Ε. κατά τη χθεσινή
συνεδρίασή της:

«Τα μέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ: α) αφού άκουσαν με προσοχή, όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της
ΔΕ του ΕΑΠ κατά την παρουσία του στην 5η συνεδρίαση της Κοσμητείας της ΣΚΕ
(9/5/2017) αναφορικά με τις προθέσεις της ΔΕ του ΕΑΠ για το θέμα της συγκρότησης
των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ για τα ΠΣ της ΣΚΕ
και του ΕΑΠ γενικότερα για την τριετία 2017-20 και β) σε συνέχεια της απόφασης που
έχει λάβει ομόφωνα η Κοσμητεία της ΣΚΕ κατά την 4η συνεδρίασή της στις 15/3/2017
για το ίδιο θέμα, θεωρούν υποχρέωσή τους να επισημάνουν προς τη ΔΕ του ΕΑΠ τα
ακόλουθα:
1) Η συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης πρέπει να γίνει σύμφωνα με
το πνεύμα και τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό νόμο του ΕΑΠ με συμμετοχή
πρωτίστως και κυρίως των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ, εν προκειμένω και σε ό,τι αφορά
τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ της ΣΚΕ, από μέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ, στη βάση της συνάφειας
και συγγένειας του γνωστικού αντικειμένου τους με αυτό της ΘΕ στην οποία έχουν
υποβάλλει υποψηφιότητα τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ.
2) Η απόφαση που έλαβε υπεύθυνα η Κοσμητεία της ΣΚΕ κατά την 4 η συνεδρίασή της
στις 15/3, πέραν της ακαδημαϊκής της ορθότητας και διαφάνειας, εξασφαλίζει
μεταξύ άλλων την αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών και εγγυάται σε κάθε
περίπτωση την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου αυτών.
Σχετικά με το θέμα του περιορισμού, που αναφέρθηκε από τον κο Πρόεδρο της ΔΕ,
που προτίθεται να θέσει η ΔΕ του ΕΑΠ, στη βάση της διαθεσιμότητας των μελών ΔΕΠ,
πέραν του ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το νόμο, ένας τέτοιος περιορισμός θα
μπορούσε να προκύψει μόνο στη βάση σχετικής δήλωσης από τα μέλη ΔΕΠ και όχι ως
οριζόντιο μέτρο, που επί της ουσίας, αν τελικά αποφασιστεί από τη Διοίκηση του ΕΑΠ,
οδηγεί ουσιαστικά στην εκχώρηση του αναφαίρετου δικαιώματος του πανεπιστήμιού
μας να επιλέγει τους διδάσκοντές του, σε άλλα τρίτα πανεπιστήμια, που με βάση τις
επικείμενες εξελίξεις στην εξΑΕ μπορεί αύριο να είναι και ανταγωνιστικά».
Η Καθηγήτρια κ. Μ. Χατζηνικολάου ανέφερε ότι με βάση τον ορισμό συνάφειας του
από την Κοσμητεία, να αποφασίσει το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. – πόσες Θ.Ε. κρίσεις
μπορεί να κάνει, δεδομένης μιας κλιμακωτής αμοιβής και του χρονικού περιθωρίου
που τίθεται ανεξαρτήτως του αριθμού φακέλων.
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών Καθηγητής κ. Χρ.
Κροντηράς επισήμανε ότι θα πρέπει να εξεταστεί Νομικώς, αν τα μέλη Δ.Ε.Π. του
Ιδρύματος μπορούν να αμείβονται για εργασίες στις Θ.Ε. που έχουν εκλεγεί.
Πρότεινε την κλιμακωτή πάγια αμοιβή των φακέλων που θα κρίνει κάποιος,
ανεξάρτητα από το αν ανήκει στη Θ.Ε. την οποία έχει εκλεγεί.
Η Αντιπρόεδρος Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής Καθηγήτρια κ. Α.
Ρούσσου ανέφερε ότι σε προηγούμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε. είχε τεθεί το θέμα
πληρωμής των μελών Δ.Ε.Π.. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα αμειφθούν όλα τα
μέλη Δ.Ε.Π., εσωτερικά και εξωτερικά, με βάση τη συνάφεια και τη διαθεσιμότητά
τους, να υπάρχει ένα όριο και σε περίπτωση που κάποιο μέλος Δ.Ε.Π. δεν θέλει να
πληρωθεί, μπορεί να το δηλώσει.
Ο Κοσμήτορας Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας κ. Ι. Καλαβρουζιώτης ανέφερε
ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν στην επεξεργασία φακέλων καθώς επίσης ότι
υπάρχει πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας.
Ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Β. Καρδάσης ανέφερε ότι χαίρεται διότι έχει φτιαχτεί ένα
Πανεπιστήμιο στο οποίο όλοι έχουν λόγο για όλα. Υπάρχει συμμετοχή στη Διοίκηση
όλων των Ακαδημαϊκών Οργάνων με γόνιμη ή μη διαφωνία. Θα παραδοθεί ένα
Πανεπιστήμιο διαφορετικό από αυτό που αρχικά ήταν. Τόνισε ότι στην παρούσα
φάση έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πλαίσιο εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. δεν

περιγράφεται το γνωστικό αντικείμενο του εκλεγμένου μέλους Δ.Ε.Π. αλλά
ακολουθεί τη Θεματική Ενότητα.
Στη συνέχεια έγιναν δύο (02) ψηφοφορίες για το πλαίσιο Επιτροπών Επιλογής
Μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 στις ετήσιες Θεματικές Ενότητες,
ως ακολούθως:
Για το πλαίσιο Επιτροπών Επιλογής Μελών Σ.Ε.Π. όπως προτάθηκε από τον
Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη,
ψήφισαν υπέρ πέντε (05) μέλη της Δ.Ε., ήτοι: 1. Πρόεδρος Καθ. κ. Β. Καρδάσης, 2.
κ. Χρ. Κροντηράς, 3. κ. Α. Ρούσσου, 4. κ. Α. Χατζηγιάννη, 5. κ. Γ. Ανδρουλάκης,
ενώ το καταψήφισαν δύο (02) μέλη της Δ. Ε., ήτοι: 1. κ. Μ. Χατζηνικολάου και 2. κ.
Αντ. Λιοναράκης.
Για το πλαίσιο Επιτροπών Επιλογής Μελών Σ.Ε.Π. όπως προτάθηκε από το
αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χατζηνικολάου, ψήφισαν υπέρ δύο (02) μέλη
της Δ.Ε., ήτοι: 1. κ. Μ. Χατζηνικολάου και 2. κ. Αντ. Λιοναράκης, ενώ το
καταψήφισαν πέντε (05) μέλη της Δ.Ε., ήτοι: 1. Πρόεδρος Καθ. κ. Β. Καρδάσης, 2.
κ. Χρ. Κροντηράς, 3. κ. Α. Ρούσσου, 4. κ. Α. Χατζηγιάννη, 5. κ. Γ. Ανδρουλάκης.
Αναφορικά με το θέμα της αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π. η Νομική Σύμβουλος του
Ιδρύματος κ. Α. Μαρούντα –η οποία εισήλθε, κατόπιν πρόσκλησης, στη Συνεδρίαση
για να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού- επισήμανε ότι η αξιολόγηση αποτελεί διοικητικό
έργο. Λόγω όμως της ιδιαιτερότητας του Ε.Α.Π., του χρόνου που θα καταβάλει το
κάθε μέλος Δ.Ε.Π. καθ’ υπέρβαση των συνηθών καθηκόντων του και υπό μιας
σύννομης διευρυμένης ερμηνείας του Νόμου, μπορεί να υπάρξει κάποια αμοιβή. Σε
περίπτωση δε, που υπάρξει άρνηση στην εκτέλεση του έργου από κάποιο μέλος
Δ.Ε.Π., θεωρείται ότι δεν εκτελείται αυτό. Εν συνεχεία, η κ. Α. Μαρούντα
αποχώρησε από τη Συνεδρίαση της Δ.Ε. και πριν τη λήψη της αποφάσεως.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1216/25-04-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τον ορισμό
Επιτροπών Επιλογής μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 στις ετήσιες
Θεματικές Ενότητες,
β) τους ενδεικτικούς πίνακες μελών Επιτροπών Αξιολόγησης της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών όπως απεστάλησαν από το τμήμα Προσωπικού του
Ιδρύματος,
γ) τους ενδεικτικούς πίνακες μελών Επιτροπών Αξιολόγησης της Σχολής Θετικών
Επιστημών & Τεχνολογίας όπως απεστάλησαν από το τμήμα Προσωπικού του
Ιδρύματος,
δ) την ενδελεχή συζήτηση του θέματος,
αποφάσισε κατόπιν ψηφοφορίας:
Α. σχετικά με το πλαίσιο Επιτροπών Επιλογής Μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη
2017-2020 στις ετήσιες Θεματικές Ενότητες:
1. τη συμμετοχή όλων των Αντιπροέδρων της Δ.Ε. στις Επιτροπές Επιλογής Μελών
Σ.Ε.Π., δηλαδή συμμετοχή όλων των Αντιπροέδρων και του Προέδρου, στα τακτικά
και Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
2. τα εξωτερικά μέλη Δ.Ε.Π. που μπαίνουν στις επιτροπές επιλογής μελών Σ.Ε.Π. να
μην είναι υποψήφια σε καμία Θ.Ε του Ε.Α.Π..
3. πλαφόν 100 φακέλων συσσωρευτικά μέσα σε ένα μήνα.

4. (α) για τα μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων ο αριθμός των υπό εξέταση φακέλων δεν
υπερβαίνει το πλαφόν των 100 φακέλων στη Θ.Ε. στην οποία έχουν εκλεγεί, για κάθε
άλλη Θ.Ε. να ακολουθείται η εισήγηση της αντίστοιχης Κοσμητείας.
(β) να ορίσει το ποσό των 10 ευρώ ανά φάκελο ως αμοιβή για όλα τα μέλη των
Επιτροπών συμπεριλαμβανομένων των μελών ΔΕΠ του Ε.Α.Π..
Λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών Σ.Ε.Π και του γεγονότος ότι είναι μία
διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα κάθε 3 έτη και της ιδιαιτερότητας του Ε.Α.Π., η
Δ.Ε. αποφάσισε την αμοιβή όλων των μελών Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν με κλιμακωτή
αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης και της Θεματικής Ενότητας στην οποία έχουν
εκλεγεί.
B. σχετικά με τον ορισμό Επιτροπών Επιλογής Μελών Σ.Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη
2017-2020 στις ετήσιες Θεματικές Ενότητες:
1. να επανέλθει το θέμα σε επόμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ιδρύματος.
3. Οδηγίες μοριοδότησης προς τις Επιτροπές Επιλογής μελών ΣΕΠ 2017-2020
Τα μέλη της Δ.Ε. εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις Οδηγίες μοριοδότησης
προς τις Επιτροπές Επιλογής μελών Σ.Ε.Π. 2017-2020 αναφερόμενοι σε ελλείψεις,
αποσαφήνιση δυσνόητων σημείων και βελτίωση αυτών.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να είναι ομοειδής η εξέταση των φακέλων κάθε
Θεματικής Ενότητας για το σύνολο των υποψηφίων καθώς και ότι θα πρέπει να
διατυπωθούν καλύτερα οι «Σημειώσεις» όπου υπάρχουν.
Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Αντ. Λιοναράκης ανέφερε ότι θα πρέπει να
αποσαφηνιστούν σημεία σχετικά με τη συνάφεια έργου και το ερευνητικό και
συγγραφικό έργο.
Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στη δυσνόητη
διατύπωση, στο μηχανιστικό τρόπο αξιολόγησης στο Δημοσιεύσεις – Μοριοδότηση
και στο Συγγραφικό έργο - Μοριοδότηση που δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει. Θα
πρέπει οι «Σημειώσεις» να τοποθετηθούν στην αρχή ως Οδηγίες.
Η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Α. Ρούσσου ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη
διατύπωση στη «Σημείωση» που υπάρχει στο Συγγραφικό έργο - Μοριοδότηση και
να τοποθετηθεί στην αρχή ως Οδηγία και όχι ως Σημείωση.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας κ. Ι.
Καλαβρουζιώτης σχετικά με τις Δημοσιεύσεις – Μοριοδότηση ανέφερε ότι δεν
μπορεί να μετριέται έτσι ο αριθμός, θα πρέπει να φαίνεται η συνεισφορά του κάθε
υποψηφίου στα papers, να υπολογίζονται τα papers και η συνάφειά τους.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Αθ. Μιχιώτης, επεσήμανε ότι
η σχετική εισήγηση του Αντιπροέδρου του Ε.Α.Π. είναι αντίθετη με τον τύπο και την
ουσία της δυνατότητας εφαρμογής ακαδημαϊκής κρίσης στην αξιολόγηση του
ερευνητικού έργου των υποψηφίων, αλγοριθμοποιεί μηχανιστικά στο όνομα των
πολλών υποψηφίων την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π., προκρίνοντας την
ποσότητα ανεξαρτήτως ποιότητας, προχωρά δηλαδή σε μία αξιολόγηση με βάση το
«ζύγι» των εργασιών κάποιου υποψηφίου, λογική που είναι πρωτοφανής για τα
ακαδημαϊκά δεδομένα, μία δηλαδή αξιολόγηση που επειδή και κατά το παρελθόν, το
2005-2006 είχε γίνει μία προσπάθεια να εφαρμοστεί, τελικά, αφού ξεσήκωσε θύελλα
αντιδράσεων από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Ε.Α.Π., κατέστη ατελέσφορος.
Η προτεινόμενη μοριοδότηση εκθέτει το Ίδρυμα και είναι πιθανό να προκαλέσει
ακόμα και στην περίπτωση που αποδεχτούν τη συμμετοχή τους στις επιτροπές μέλη
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. αποχωρήσεις μελών των επιτροπών ή τελικά ακύρωσης στην
πράξη της εφαρμογής αυτών των κριτηρίων.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση του υποθέματος 3 των Ακαδημαϊκών
Θεμάτων, εισήλθε στην αίθουσα η Νομική Σύμβουλος του Ε.Α.Π προκειμένου να
καταθέσει τις απόψεις της σχετικά με τη Νομική Διάσταση του υποθέματος 2 των
Ακαδημαϊκών Θεμάτων που είχε ήδη συζητηθεί. Αφού ολοκλήρωσε τις απόψεις της
αποχώρησε από τη Συνεδρίαση και συνεχίστηκε η συζήτηση του υποθέματος 3.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε από τη Συνεδρίαση η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Αν.
Ρούσσου και το Αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χατζηνικολάου και εισήλθε
στην αίθουσα ο Αντιπρόεδρος κ. Χρ. Κροντηράς. Συνεχίστηκε η συζήτηση του
υποθέματος 3 για τη λήψη απόφασης.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1275/28-04-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τις Οδηγίες
μοριοδότησης προς τις Επιτροπές Επιλογής μελών Σ.Ε.Π. 2017-2020,
β) την ενδελεχή συζήτηση επί του θέματος,
Για τις Οδηγίες μοριοδότησης προς τις Επιτροπές Επιλογής μελών ΣΕΠ 2017-2020
όπως προτάθηκαν, κατόπιν βελτιώσεων αυτών, ψήφισαν υπέρ τέσσερα (04) μέλη της
Δ.Ε., ήτοι: 1. Πρόεδρος Καθ. κ. Β. Καρδάσης, 2. κ. Χρ. Κροντηράς, 3. κ. Α.
Χατζηγιάννη, 4. κ. Γ. Ανδρουλάκης, το καταψήφισε ένα (01) μέλος της Δ.Ε., ήτοι: 1.
κ. Αντ. Λιοναράκης (διαφώνησε στο θέμα της διαθεσιμότητας), και αποχώρησαν
πριν την ψηφοφορία δύο (02) μέλη της Δ.Ε., ήτοι: 1. κ. Α. Ρούσσου, 2. κ. Μ.
Χατζηνικολάου,
ενέκρινε κατόπιν ψηφοφορίας, τις οδηγίες για να δοθούν στις Επιτροπές Επιλογής
μελών Σ.Ε.Π. 2017-2020 ως ακολούθως:
Ι. Συνάφεια έργου (έως 20)
Απόλυτη συνάφεια: 16-20
Αρκετή συνάφεια: 11-15
Μερική συνάφεια: 6-10
Λίγη συνάφεια: 1-5
Καθόλου συνάφεια: 0
ΙΙ. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο (έως 25)
Η αναφερόμενη μοριοδότηση είναι η μέγιστη ανά κατηγορία. Οι Επιτροπές μπορούν
να κρίνουν λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των συγγραφέων, την επιστημονική
επιρροή του περιοδικού σύμφωνα με τα διεθνή standards και το κύρος του εκδοτικού
οίκου, για τη μοριοδότηση που θα δοθεί στους υποψηφίους. Η αναφερόμενη
μοριοδότηση είναι η μέγιστη δυνατή ανά δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση, είναι
αρμοδιότητα και ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής ο καθορισμός της μοριοδότησης
που δίνεται στο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, με βάση την ποιότητα των
δημοσιευμάτων και έργων και τη συνάφειά τους με τη Θεματική Ενότητα.

ΙΙ.α. Δημοσιεύσεις – Μοριοδότηση
Μόρια έως:
Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές:

1 μόριο έκαστο

Κεφάλαιο σε διεθνή συλλογικό τόμο με κριτές:

1 μόριο έκαστο

Ανακοίνωση δημοσιευμένη σε Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου μετά από κρίση:
0,5 μόριο έκαστη
Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές:

0,5 μόριο έκαστο

Κεφάλαιο σε ελληνικό συλλογικό τόμο με κριτές:

0,5 μόριο έκαστο

Ανακοίνωση δημοσιευμένη σε Πρακτικά
ελληνικού συνεδρίου μετά από κρίση:

0,25 μόριο έκαστη

Κείμενα δημοσιευμένα χωρίς διαδικασία κρίσης δεν μοριοδοτούνται.
ΙΙ.β. Συγγραφικό έργο – Μοριοδότηση
Μόρια έως:
Βιβλία σε σειρά διεθνούς εκδοτικού οίκου:

2 μόρια έκαστο

Επιμέλεια συλλογικού τόμου σε διεθνή εκδοτικό οίκο:

1 μόριο έκαστη

Βιβλία σε σειρά ελληνικού εκδοτικού οίκου:

1 μόριο έκαστο

Επιμέλεια συλλογικού τόμου (ή Πρακτικών συνεδρίων)
σε ελληνικό εκδοτικό οίκο:

0,75 μόριο έκαστη

ΙΙΙ. Διδακτικό έργο τελευταίας δεκαετίας (έως 10)
0,5 μόριο ανά εξάμηνο (διάστημα 2007-2016)
ΙV. Εμπειρία στην ΑεξΑΕ (έως 15)
Τουλάχιστον 3 χρόνια με τμήμα φοιτητών και ανάπτυξη υλικού εξ αποστάσεως: 15
Τουλάχιστον 3 χρόνια, χωρίς ανάπτυξη υλικού εξ αποστάσεως:

12

Μόνο διπλωματικές (τουλάχιστον 3 χρόνια) ή Τμήμα για λιγότερο από 3 χρόνια:

8

Εμπειρία διδασκαλίας σε Πρόγραμμα e-learning σε ΑΕΙ:

4

Εμπειρία διδασκαλίας σε Πρόγραμμα σε e-learning από άλλους φορείς:

2

Μόνο διπλωματικές (λιγότερο από 3 χρόνια):

1

Σπουδές με μέθοδο εξ αποστάσεως (τουλάχιστον ενός έτους ή 60 ECTS):

3

Στα παραπάνω προστίθενται 3 μόρια σε όσους έχουν πιστοποίηση/επιμόρφωση στην
ΑεξΑΕ (εκτός από αυτούς που διαθέτουν την μέγιστη μοριοδότηση, δηλ. 15).
V. Διαθεσιμότητα (έως 20)
Πλήρης απασχόληση και υψηλή διοικητική θέση
(Πρυτάνεις, Αναπληρωτές Πρύτανη, Κοσμήτορες,
Διευθυντές και Πρόεδροι ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ, Γενικοί Γραμματείς):

0

Ιδιωτικοί ή Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, Πρόεδροι Ακαδημαϊκών Τμημάτων

4

ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή, Ερευνητές Α, Β:
6
ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα,
Ερευνητές Γ, Δ:
10
Μεταδιδάκτορες, μέλη ερευνητικών ομάδων, υπότροφοι:

18

Χωρίς απασχόληση:

20

4. Σχετικά με τις ρήτρες και τα κατώτατα όρια μονάδων από τις Επιτροπές
Επιλογής για επιλέξιμα μέλη ΣΕΠ 2017-2020
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1276/28-04-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τις ρήτρες
και τα κατώτατα όρια μονάδων από τις Επιτροπές Επιλογής για επιλέξιμα μέλη
Σ.Ε.Π. 2017-2020
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 325/03-02-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με τα κριτήρια επιλογής μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την τριετία 2017-2020
όπου υπάρχει η εξής πρόβλεψη:
«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 στα 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.»
αποφάσισε, να δοθεί διευκρινιστική οδηγία προς τις Επιτροπές Επιλογής Σ.Ε.Π. ως
εξής:
1. Η θέσπιση ρήτρας και κατώτατου όριου μονάδων είναι καθόλου υποχρεωτική
αλλά, όπως ακριβώς αναφέρει η προκήρυξη, απλώς μια δυνατότητα για τις
Επιτροπές. Σε περίπτωση αξιοποίησης αυτής της δυνατότητας, η Επιτροπή θα πρέπει
να την τεκμηριώνει επαρκώς μέσα στο Πρακτικό της.
2. Η ενδεχόμενη ρήτρα για το σύνολο της μοριοδότησης των κριτηρίων (Ι) έως (VI),
με άριστα το 100 (εκατό), να αποφασίζεται από την τριμελή Επιτροπή, αλλά να μην
καθορίζεται σε καμία περίπτωση σε τιμή πάνω από 40 (σαράντα) μόρια.
3. Η ενδεχόμενη ρήτρα για το κριτήριο (Ι), με άριστα το 20 (είκοσι), να αποφασίζεται
από την τριμελή Επιτροπή, αλλά να μην καθορίζεται σε καμία περίπτωση σε τιμή
πάνω από 15 (δεκαπέντε) μόρια.
4. Η ενδεχόμενη ρήτρα για το κριτήριο (ΙΙ), με άριστα το 25 (είκοσι πέντε), να
αποφασίζεται από την τριμελή Επιτροπή, αλλά να μην καθορίζεται σε καμία
περίπτωση σε τιμή πάνω από 15 (δεκαπέντε) μόρια.
5. Η ενδεχόμενη ρήτρα για το κριτήριο (ΙΙΙ), με άριστα το 10 (δέκα), να αποφασίζεται
από την τριμελή Επιτροπή, αλλά να μην καθορίζεται σε καμία περίπτωση σε τιμή
πάνω από 5 (πέντε) μόρια.
6. Η ενδεχόμενη ρήτρα για το κριτήριο (ΙV), με άριστα το 15 (δεκαπέντε), να
αποφασίζεται από την τριμελή Επιτροπή, αλλά να μην καθορίζεται σε καμία
περίπτωση σε τιμή πάνω από 5 (πέντε) μόρια.
7. Δεν υπάρχει δυνατότητα ορισμού ρήτρας για το κριτήριο (V).

8. Η μοριοδότηση για τα κριτήρια (VI) και (VII) προστίθεται από τις υπηρεσίες του
Ε.Α.Π., μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού της Επιτροπής επιλογής. Στην
περίπτωση του κριτηρίου (VI), μέσος όρος βαθμολογίας από τους φοιτητές κάτω του
3,0 επιφέρει τον μηδενισμό του υποψήφιου μέλους Σ.Ε.Π. στο συγκεκριμένο
κριτήριο.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Αθ. Μιχιώτης, επεσήμανε το
αντιφατικό του θέματος, καθώς ενώ από τη μία τίθεται ένα εύρος βαθμολογίας για
κάθε κριτήριο, ακολούθως δύναται η κάθε επιτροπή κατά τη δική της αντίληψη και
χωρίς ουδεμία κοινή πολιτική εντός του Ε.Α.Π. να θέτει όρια αποκλεισμού
υποψηφίων. Μία τέτοια ρήτρα αποκλεισμού, θα μπορούσε να συζητηθεί ενιαία για
όλο το Ε.Α.Π. σε επίπεδο συνολικής βαθμολογίας, ως π.χ. ποσόστωσης επί της
μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, με το σκεπτικό ότι δεν πληρούνται τα ουσιαστικά
κριτήρια επιλογής κάποιου υποψήφιου, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι
στην κρίση των επιτροπών και ακολούθως στη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. η θέσπιση
εξατομικευμένων (ανά Θ.Ε.) εσωτερικών κριτηρίων αποκλεισμού. Κατά την
εκτίμησή του είναι ένα ακόμα σημείο που μπορεί να αποτελέσει λόγω ακύρωσης της
όλης διαδικασίας και η Δ.Ε. φέρει σημαντική ευθύνη γι αυτό.
5. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την πρόταση
διδακτικού υλικού στη Θεματική Ενότητα «Βασικές Αρχές Δικαίου και
Διοίκησης» (ΔΕΟ10).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1277/28-04-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με
ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πρόταση διδακτικού
υλικού στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ10 «Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης»,
β) το άρθρο 4 παρ. του Ν. 2552/1997 που προβλέπεται ότι « 1. Το Διδακτικό
Προσωπικό αποτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και τo
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.). Έργο των μελών Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π.
του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η επιστημονική έρευνα στο γνωστικό
αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και
πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης….»
γ) την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2552/1997, που ορίζει ότι «1. Το Ε.Α.Π. διέπεται
από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις ισχύουσες για το
Α.Ε.Ι.»
δ) την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2552/1997, που προβλέπει ότι «3. Αποστολή του
Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της
επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο
της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.»
ε) το άρθρο 5, παρ. 6, περ. α’ του Ν. 2552/1997 που προβλέπει ότι «6. α) Οι φοιτητές
επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και
υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που
συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης…»
στ) την απόφαση που ελήφθη στην 318/07-11-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε. σύμφωνα με
την οποία αποφασίστηκε «…να ζητηθεί από τις Ομάδες Διδακτικού Προσωπικού
(Ο.Δ.Π.) των Θεματικών Ενοτήτων στις οποίες περιλαμβάνονται βιβλία της αγοράς
που έχουν συγγραφεί από μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. να υποβάλουν προτάσεις

αντικατάστασης των εν λόγω συγγραμμάτων με άλλα, των οποίων συγγραφείς δεν θα
είναι μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, προκειμένου αυτά να περιληφθούν στο διδακτικό υλικό
των συγκεκριμένων Θεματικών Ενοτήτων…»,
ζ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 320/28-11-2016 Συνεδρίασή της, σε
συνέχεια της ανωτέρω, σύμφωνα με την οποία οι προτάσεις έπρεπε να υποβληθούν
στον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων έως συγκεκριμένη
ημερομηνία, ενώ μετά την παρέλευση αυτής προβλεπόταν ότι «…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…»,
η) το γεγονός ότι για τη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ10 δεν υπεβλήθη πρόταση και ως εκ
τούτου στην υπ’ αριθμ. 325/03-02-2017 Συνεδρίασή της η Δ.Ε., αποφάσισε τον
ορισμό Επιτροπής αποτελούμενης από:


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.

θ) το ως άνω έγγραφο του κ. Ανδρουλάκη στο οποίο αναφέρεται ότι ο κ. Συμεωνίδης
δεν απεδέχθη το διορισμό του στην Επιτροπή καθώς ασκεί δικαστικό λειτούργημα
και στη θέση του προτείνεται ο Καθηγητής κ. Ι. Τασόπουλος του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
αποφάσισε ομόφωνα:
1) να εμμείνει στις προηγούμενες αποφάσεις του Οργάνου, που έχουν ληφθεί κατά τις
πιο πάνω συνεδριάσεις του, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα να τηρηθούν οι
σχετικές διατάξεις του Ν. 2552/1997 για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από τα
μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π. με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως
εκπαίδευσης, γιατί αποτελεί υποχρέωσή τους που ορίζεται από το νόμο, ενώ με την
αγορά των συγγραμμάτων συγκεκριμένων μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. στους οποίους
συμπεριλαμβάνεται και ο Καθηγητής Α’ Βαθμίδας κ. Απόστολος Γέροντας,
δημιουργείται άνιση μεταχείριση σε σχέση με τα άλλα μέλη ΔΕΠ.
2) να αποδεχθεί την πρόταση για αντικατάσταση του Καθηγητή κ. Συμεωνίδη Ι. από
τον Καθηγητή κ. Τασόπουλο Ι. με δεδομένο ότι δεν έχει μεταβληθεί η πραγματική
κατάσταση.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή για τη συγκεκριμένη Θ.Ε. θα αποτελείται από τους κάτωθι:


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



Την Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.
Κουτούπα Ευαγγελία,



Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Τασόπουλο Ιωάννη.

6. Συμμετοχή του Ε.Α.Π. στις δραστηριότητες α) Changing Pedagogical
Landscape και OOFHEC2017 της EADTU και β) MidSummit και Networking
Sessions της ΟΕΒ
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1278/28-04-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τη
συμμετοχή του Ε.Α.Π. στις δραστηριότητες α) Changing Pedagogical Landscape και
OOFHEC2017 της EADTU και β) MidSummit και Networking Sessions της ΟΕΒ,
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 Changing Pedagogical Landscape,
χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 325/3-2-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε. σχετικά
με τη μελέτη Changing Pedagogical Landscape της EADTU: Οργάνωση της έρευνας
στο Ε.Α.Π.,
αποφάσισε, όπως εγκρίνει:
1. τη συμμετοχή του Ε.Α.Π. στις ακόλουθες δραστηριότητες δηλαδή:
EADTU α) Συμμετοχή στη διαμόρφωση της μελέτης Changing Pedagogical
Landscape, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
β) Ανάληψη κεντρικής ομιλίας και οργάνωσης συνεδρίας στην ενότητα Leadership in
Change, στο ετήσιο συνέδριο της EADTU στο Milton Keynes, τον Οκτώβριο 2017.
ΟΕΒ α) Συμμετοχή με ομιλία στο MidSummit της ΟΕΒ τον Ιούνιο 2017 στην
Ισλανδία και
β) διοργάνωση μίας Networking Session στο συνέδριο ΟΕΒ, τον Δεκέμβριο 2017 στο
Βερολίνο.
2. τη συνέχιση της πολιτικής ενθάρρυνσης της παρουσίας του Ε.Α.Π. στα δύο
παραπάνω μεγάλα διεθνή συνέδρια, με την κάλυψη των εξόδων ενός ομιλητή ανά
εγκεκριμένη ανακοίνωση, όπως έγινε και το 2016. Το κόστος υπολογίζεται σε 2.000
ευρώ για τη διοργάνωση των ειδικών συνεδριών και προϋπολογίζεται σε 3.000 ευρώ
για την κάλυψη εξόδων συνέδρων.
Στα συνέδρια, εκτός του κ. Γ. Ανδρουλάκη, θα μπορεί να συμμετέχει και κάποιο άλλο
μέλος εκ των μελών Δ.Ε.Π. της Δ.Ε. του Ε.Α.Π..
Η κάλυψη της εν λόγω δαπάνης θα γίνει από το ΦΚ31 της Επιτροπής Διαχείρισης
Ειδικού Λογαριασμού.
7. Σχετικά με τις εξετάσεις φοιτητών που επέλεξαν ψηφιακό υλικό σε ετήσιες
θεματικές Ενότητες του Ε.Α.Π.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1279/28-04-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τις εξετάσεις
φοιτητών που επέλεξαν ψηφιακό υλικό σε ετήσιες θεματικές Ενότητες του Ε.Α.Π.,
β) την με αρ. πρωτ. 595/23-2-2017 επιστολή του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη προς τον Καθηγητή Β.
Βερύκιο, Συντονιστή της ΠΛΗ11, σχετικά με τις «Εξετάσεις της ΠΛΗ11»,
γ) την από 31-03-2017 απαντητική επιστολή του κ. Β. Βερύκιου στο εν λόγω θέμα:
«Εξετάσεις της ΠΛΗ11», και ειδικότερα σε σχέση με το κατά πόσο θα ήταν δόκιμο να

διερευνηθούν πιο σύγχρονες, τεχνολογικές λύσεις για τη διενέργεια των τελικών
εξετάσεων με 'ανοικτά βιβλία' στην ΠΛΗ11
αποφάσισε, όπως εγκρίνει την αποστολή του διδακτικού υλικού της ΠΛΗ11 στους
φοιτητές προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται με
«ανοικτά βιβλία» και άμα το πέρας των εξετάσεων να επιστραφεί το υλικό, με ευθύνη
των ιδίων, στη Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού.
8. Σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις φοιτητών που έχουν ενταχθεί σε τμήματα
ΗΛΕ των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1280/28-04-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τις γραπτές
εξετάσεις φοιτητών που έχουν ενταχθεί σε τμήματα ΗΛΕ των νέων Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών,
β) την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τις προτιμήσεις πόλεων των φοιτητών
των έξι νέων ΠΜΣ του ΕΑΠ κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 201617,
αποφάσισε, όπως εγκρίνει τη διεξαγωγή εξετάσεων για τους φοιτητές των τμημάτων
ΗΛΕ (ηλεκτρονικών Ο.Σ.Σ), μαζί με τους φοιτητές των τμημάτων με διά ζώσης
Ο.Σ.Σ. στις εξής πέντε πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, με
ελάχιστη προϋπόθεση την παρουσία 4 φοιτητών ανά Θεματική Ενότητα στην κάθε
πόλη.
Τα έξοδα που προκύπτουν (αίθουσες, επιτηρήσεις) θα καλυφθούν από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
13. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού
λόγου»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1348/05-05-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με την
ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου»,
β) το με αρ. πρωτ.: ΣΑΣ 408/03-05-2017 έγγραφο της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών σχετικά με την αντικατάσταση της Καθηγήτριας κ. Β. Χατζηνικήτα στην
Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
(Μ.Π.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με
Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» (ΕΑΓ),
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 134η/27-4-2017 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών σχετικά με την αντικατάσταση της
Καθηγήτριας κ. Β. Χατζηνικήτα στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας του Μ.Π.Σ.
ΕΑΓ από τον κ. Π. Ρούσσο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία»,
δ) το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό προφίλ του Επίκουρου Καθηγητή κ. Π. Ρούσσου
συνάδει με τα γνωστικά αντικείμενα του ΜΠΣ ΕΑΓ,

αποφάσισε να εγκρίνει την αντικατάσταση της Καθηγήτριας κ. Β. Χατζηνικήτα στην
Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας του Μ.Π.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» από τον
κ. Π. Ρούσσο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία» εφόσον υπάρξει
και συμφωνία σχετικά με τους όρους συμμετοχής του στην Επιτροπή.
16. Έγκριση συγκρότησης Γενικού Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της
Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.Τ

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. το υπ’ αριθμ. Τ.Π.: 2354/05-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού σχετικά
με την πρόταση της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας για κατάρτιση
Γενικού Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών, κατόπιν επικαιροποίησης
και ενοποίησης,
2. τo υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΘΕΤ: 665/02-05-2017
επικαιροποίησης και ενοποίησης μητρώων της Σ.Θ.Ε.Τ.,

διαβιβαστικό

πρότασης

3. την παρ. 3ζ του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225/2017 τ.
Β ), σύμφωνα με την οποία «ζ) Τα Τμήματα καταρτίζουν με απόφαση της Συνέλευσης
ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη
τους από το γενικό μητρώο. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται
καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου
Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές
καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης
βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που
καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και
επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται
αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος ή της
Σχολής κατά περίπτωση.»,
4. την παρ. 3 του αρθρ. 30 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17Α ), σύμφωνα με την οποία «Τα
μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών που καταρτίζονται και τηρούνται για
τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης καθηγητών,
επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο με
απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται και μόνιμοι επίκουροι
καθηγητές. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου.»,
αποφάσισε όπως κάνει αποδεκτή την πρόταση της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας και καταρτίσει α) Γενικό Μητρώο Εσωτερικών Μελών και β) Γενικό
Μητρώο Εξωτερικών Μελών της Σχολής Θετικών Επιστημών, όπως αυτά εγκρίθηκαν
στην υπ’ αριθμ. 162/25-04-2017 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της εν λόγω Σχολής,
όπως αναγράφονται στο Συνημμένο1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος Πρακτικού.
Η ανάρτηση των Μητρώων θα γίνει από την Γραμματεία της Σχολής, με μέριμνά της,
τόσο στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» όσο και στον ιστότοπο του Ε.Α.Π..
17. Διεύρυνση Επιτροπής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Ε.Α.Π.

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 474/05-05-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Οικονομικού
Προγραμματισμού και Υποδομών Καθηγητή κ. Χρ. Κροντηρά με το οποίο
προτείνεται η διεύρυνση της Επιτροπής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Ε.Α.Π. με την προσθήκη του Καθηγητή του Ιδρύματος κ. Β. Βερύκιου και του
συνεργαζόμενου Νομικού με το Ε.Α.Π. κ. Ι. Σουφαλιδάκη,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 306/11-07-2016 Συνεδρίασή της κατά
την οποία, για τη βελτίωση της ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του
Ιδρύματος, θεσμοθέτησε Επιτροπή αποτελούμενη από τους:


Υπεύθυνο Ποιότητας και Αντιπρόεδρο Οικονομικού Προγραμματισμού και
Υποδομών, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, κ.
Χριστόφορο Κροντηρά.



Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, κ.
Δημήτριο Καλλέ.



Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. στη
Θεματική Ενότητα ΠΛΗ10, κ. Γιάννη Σταματίου.



Αναπληρωτή Υπεύθυνο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κ. Νεκτάριο
Κωσταρά (Γραφείο Πληροφοριακών & Δικτυακών Υπηρεσιών).



Αναπληρωτή Υπεύθυνο Ποιότητας κ. Σεραφείμ Καραϊσκάκη (Γραφείο
Αποδοτικότητας και Ποιότητας).

γ) το γεγονός ότι σύμφωνα με το έγγραφο του Αντιπροέδρου κ. Κροντηρά τίθεται σε
ισχύ την 1η Μαΐου 2018 το νέο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο το οποίο αφορά στην
ασφάλεια προσωπικών δεδομένων το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και σύνθετο,
αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρόταση του Αντιπροέδρου Οικονομικού
Προγραμματισμού και Υποδομών Καθηγητή κ. Χρ. Κροντηρά για διεύρυνση της
Επιτροπής Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Α.Π. με τη συμμετοχή
του Καθηγητή του Ιδρύματος κ. Β. Βερύκιου και του συνεργαζόμενου Νομικού με το
Ε.Α.Π. κ. Ι. Σουφαλιδάκη.
18. Σχετικά με επιστολή του Συντονιστή της Θ.Ε. ΠΛΗ40
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΠ 2357/05-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού σχετικά
με την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΠ 2153/20-4-2017 επιστολή του Συντονιστή της Θ.Ε. ΠΛΗ40
«Πρακτική Εξάσκηση σε Θέματα Λογισμικού» Καθηγητή κ. Σπ. Λυκοθανάση εκ
μέρους των μελών Σ.Ε.Π. της εν λόγω Θ.Ε. (αρ. μελών Σ.Ε.Π. -17- επί συνόλου -24-)
σχετικά με τις συμβάσεις έργου και τις αμοιβές τους σύμφωνα με τις αποφάσεις των
311/19-09-2016, 312/27-09-2016 και 323/13-01-2017 Συνεδριάσεων της Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Α.Π.,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 311/19-09-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με τον καθορισμό αμοιβών των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού των Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,

γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 312/27-09-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με την έγκριση πινάκων Σ.Ε.Π. κύριας απασχόλησης ακαδημαϊκού έτους
2016-2017,
δ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 323/13-01-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με την οργάνωση και αρχές λειτουργίας της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ40,
ε) τη χρονική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Θεματικής Ενότητας
ΠΛΗ40 όπως αποτυπώνεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο
αποφάσισε για τελευταία φορά να καταβάλει τις αμοιβές των μελών ΣΕΠ όπως αυτές
αποφασίστηκαν στην υπ’ αρ. 311/19-09-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
19. Σχετικά με τη μη συγγραφή Οδηγών Μελέτης για συνοδευτικά βιβλία των
Θεματικών Ενοτήτων ΦΥΕ 31, ΦΥΕ 43 & ΔΕΟ 34
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1364/05-05-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τη μη
συγγραφή Οδηγών Μελέτης για τα συνοδευτικά βιβλία των Θεματικών Ενοτήτων
ΦΥΕ 31, ΦΥΕ 43 και ΔΕΟ 34,
β) τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις υπ’ αριθμ. 326/13-02-2017 και 327/28-02-2017
Συνεδριάσεις της, κατά τις οποίες εγκρίθηκε η προσθήκη συνοδευτικών βιβλίων στις
ανωτέρω Θεματικές Ενότητες καθώς και η συγγραφή αντίστοιχων Οδηγών Μελέτης,
γ) τις επιστολές που απέστειλαν στο Γραφείο Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού:


Στις 17-03-2017 οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων ΦΥΕ 31, ΦΥΕ 43
κ.κ. Αργ. Σγουρού και Κ. Ματθιόπουλος με την οποία ενημερώνουν ότι δεν
απαιτείται η συγγραφή Οδηγών Μελέτης για τα ανωτέρω συνοδευτικά βιβλία
δεδομένου: «…ότι οι επιλογές των εκπαιδευτικών εγχειριδίων για τις ΘΕ
ΦΥΕ31 και ΦΥΕ43 πληρούν στο μέγιστο βαθμό όλες τις προδιαγραφές
(ανάπτυξης, δομής και περιεχομένου, καθώς και διάδρασης) για την εξ
αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία… το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό
παρέχει όλη τη σύγχρονη δομή και τις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως
εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν συνιστά απαραίτητη τη σύγχρονη διάθεση
στους φοιτητές οδηγού μελέτης…»,



Στις 28-04-2017 ο Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ34 κ. Γ.
Αγιομυργιανάκης με την οποία ενημερώνει ότι το συνοδευτικό βιβλίο διαθέτει
τα στοιχεία της ΑεξΑΕ, επομένως ο φοιτητής μπορεί να το μελετήσει μόνος
του και δεν απαιτείται η συγγραφή Οδηγού Μελέτης,

δ) τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο του κ. Ανδρουλάκη σύμφωνα με τα οποία:
 όλο και περισσότερα βιβλία και άλλα διδακτικά υλικά συντάσσονται με τις
προδιαγραφές της εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά όσο ακόμα γίνεται
χρήση συμβατικών βιβλίων είναι πρακτική του Ιδρύματος να ζητά από τις
Ο.Δ.Π. τη σύνταξη Οδηγών Μελέτης,
 ελήφθησαν υπόψη οι επιστολές των Συντονιστών που ζητούν την απαλλαγή
από την υποχρέωση σύνταξης αυτών και για το λόγο αυτό προτείνει τη
συγκρότηση Επιτροπής που θα αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών Καθηγητή κ. Αντ. Λιοναράκη, έναν
διδάκτορα/υποψήφιο διδάκτορα στην ΑεξΑΕ και δύο μέλη της Ο.ΝΕ.Π.Σ. η
οποία θα εξετάζει τα βιβλία όταν υπάρχουν σχετικά αιτήματα,

ε) την προφορική εισήγηση του κ. Λιοναράκη για ένταξη στην Επιτροπή της κ.
Αδαμαντίας Σπανακά, Διδάκτορος και μέλους ΣΕΠ του ΕΑΠ, και της κ. Κυριακής
Σφακιωτάκη, κατόχου ΠΜΣ στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση,
στ) την προφορική εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη για ένταξη στην Επιτροπή του κ.
Λάμπρου Τσίκνα και της κ. Ροζαλίας Καλαντζή, μελών της Ο.ΝΕ.Π.Σ. με εμπειρία
στην πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού του Ε.Α.Π.,
αποφάσισε
1. να μη συγγραφούν Οδηγοί Μελέτης για τα εν λόγω, νέα συνοδευτικά βιβλία των
Θεματικών Ενοτήτων ΦΥΕ 31, ΦΥΕ 43 και ΔΕΟ 34,
2. να κάνει δεκτή την πρόταση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και
Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη για συγκρότηση Επιτροπής που θα
αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Καθηγητή κ.
Αντ. Λιοναράκη ως Πρόεδρο, τις κ.κ. Καλαντζή, Σπανακά, Σφακιωτάκη και τον κ.
Τσίκνα ως μέλη,
3. να ορίσει ως έργο της Επιτροπής τον έλεγχο, ως προς τη συμβατότητά τους με τις
αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνοδευτικών βιβλίων για τα οποία οι Ο.Δ.Π.
αιτούνται τη μη συγγραφή Οδηγών Μελέτης. Η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να
κοινοποιείται στα αρμόδια όργανα του Ε.Α.Π., το μέγιστο ένα μήνα μετά την
υποβολή του σχετικού αιτήματος. Επιπλέον, έργο της Επιτροπής είναι η
δειγματοληπτική αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός αριθμού Οδηγών Μελέτης που
εκπονούνται για εγχειρίδια που δεν είναι συμβατά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
4. την κάλυψη τυχόν εξόδων μετακίνησης των μελών της Επιτροπής, μόνο μετά από
τεκμηριωμένη εισήγηση του Προέδρου της. Τα έξοδα θα καλύπτονται από Τμήμα
Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π.
14. Σχετικά με προβλήματα στην υποβολή υποψηφιοτήτων μελών ΣΕΠ 20172020
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΠ-2359/05-05-2017 εισήγηση του Τμ. Προσωπικού σχετικά με
τις αιτήσεις υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. 2017-2020 και
β) το με αριθμ. πρωτ. 1349/05-05-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τα
προβλήματα στην υποβολή υποψηφιοτήτων μελών ΣΕΠ 2017-2020,
ενημερώθηκε εκτενώς για τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την υποβολή
αιτήσεων των υποψήφιων μελών Σ.Ε.Π. (έλλειψη επισυναπτόμενων δικαιολογητικών,
περιπτώσεις συνταξιούχων μελών, κλπ) και, λόγω της νομικής φύσεως του θέματος,
ζήτησε τη συνεργασία του Τμήματος Προσωπικού με τη Νομική Υπηρεσία του
Ιδρύματος για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Αθ. Μιχιώτης, επεσήμανε ότι
η όποια απόφαση λάβει το Σώμα θα πρέπει να μη θέτει σε κίνδυνο προσβολής τη
διαδικασία από άλλους υποψηφίους και γι αυτό είναι καλό να ερωτηθεί σχετικά η
Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.
10. Καθορισμός προϋποθέσεων εισαγωγής των νέων ΠΜΣ LRM, ΕΑΓ, ΔΓΡ,
ΑΣΚ, ΣΔΣ, ΓΝΧ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Το συγκεκριμένο θέμα αναβλήθηκε προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη
Συνεδρίαση.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Αθ. Μιχιώτης, ανέφερε, παρά
την τελική αναβολή του θέματος, ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κοσμητείας
της Σ.Κ.Ε. εγκρίθηκαν οι προϋποθέσεις που κατατέθηκαν από τις Ακαδημαϊκές
Επιτροπές Εποπτείας των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ενώ για το ΓΧΝ, μετά τη
διευκρινιστική ερώτηση του κ. Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Δημοσίων
Σχέσεων, διευκρινίστηκε ότι δεν κατανοήθηκε από το σώμα η εισήγηση της
Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του ΓΧΝ ως πρόταξη κάποιων Σχολών έναντι
άλλων, αλλά ως ενιαία δεξαμενή υποψηφίων.
15. Αποδοχή αποφοίτων των εκκλησιαστικών ακαδημιών στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1350/05-05-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με την αποδοχή
αποφοίτων των εκκλησιαστικών ακαδημιών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία»,
β) το γεγονός ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 οι απόφοιτοι των εκκλησιαστικών
ακαδημιών συμπεριλαμβάνονται στους πιθανούς εισακτέους του ΜΠΣ «Σπουδές
στην Ορθόδοξη Θεολογία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών,
αποφάσισε να σταλεί επιστολή από το Τμήμα Εκπαίδευσης προς τη Διευθύντρια της
Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Παν. Διονυσοπούλου
με το ερώτημα εάν επιτρέπεται στους αποφοίτους των εκκλησιαστικών ακαδημιών
και υπό ποιες προϋποθέσεις να συμμετέχουν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Θέμα 3ο
1. Προσλήψεις προσωπικού
Η Δ.Ε αφού έλαβε υπόψη το με αρ. 261/03-05-2017 έγγραφο του Γραφείου
Προέδρου, που αφορά στις εισηγήσεις για προσλήψεις Μηχανικών για την
υποστήριξη κοινών δράσεων με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την πρόσληψη έως τριών (3) συνεργατών με Δίπλωμα
Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτυακών
Εφαρμογών, στη δημιουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών web, με γνώσεις ανάπτυξης
εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, ένας (1)
τουλάχιστον εκ των οποίων και με γνώσεις στην υπολογιστική νοημοσύνη ή και στην
τεχνολογία λογισμικού στην εκπαίδευση.
3. Ανάθεση σε εξειδικευμένο Νομικό Γραφείο σύνταξης σχεδίου της
προβλεπόμενης από την σχετική διάταξη (Ν. 2552 /1997, Παράρτημα Γ΄, Άρθρο
23 παράγραφος 4 ) σύστασης Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με
σκοπό τη λειτουργία εκδοτικού οίκου στο Ιδρυμα, υπό την μορφή Ανώνυμης
Εταιρείας
Ο Πρόεδρος έθεσε στο Σώμα το θέμα της λειτουργίας του Εκδοτικού Οίκου του
Ιδρύματος.
Μετά από εκτενή συζήτηση των μελών και αφού ελήφθη υπόψη η διάταξη του Ν.
2552/1997, Παράρτημα Γ’, Άρθρο 23, παρ. 4, με σκοπό τη λειτουργία Εκδοτικού
Οίκου στο Ίδρυμα, υπό τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία: «Με

απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να συσταθεί Ειδικό Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό τη λειτουργία εκδοτικού οίκου στο Ίδρυμα, υπό τη μορφή
Ανώνυμης Εταιρείας, το οποίο θα λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ανήκουν στο Πανεπιστήμιο και ασκούνται από
τη Σύγκλητο, η οποία ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας
είναι η πάσης φύσεως άσκηση εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, με σκοπό την τροφοδότηση και υποβοήθηση της διδασκαλίας, καθώς
και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Με την ίδια απόφαση της Συγκλήτου
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη σύσταση, τη λειτουργία, τη
δραστηριότητα, τα επιμέρους όργανα, τις επιστημονικές επιτροπές, τα όργανα διοίκησης
της εταιρείας και εγκρίνεται το καταστατικό της»,
αποφάσισε όπως αναθέσει στο Νομικό Γραφείο του κ. Χρήστου Μούλια στην
Πάτρα, τη σύνταξη σχεδίου Σύστασης Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου, με σκοπό τη λειτουργία Εκδοτικού Οίκου στο Ίδρυμα, υπό τη μορφή
Ανώνυμης Εταιρείας.
Θέμα 4ο
2. «5% παρακράτηση υπέρ ΕΛΚΕ στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ άλλων
Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι μέλη ΣΕΠ σε Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της τη με αρ. πρωτ. 467/04-05-2017 εισήγηση του Τομέα
Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής σχετικά με «5% παρακράτηση υπέρ ΕΛΚΕ στις
αμοιβές των μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι μέλη ΣΕΠ σε
Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.»,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την τροποποίηση των συμβάσεων των μελών ΣΕΠ των
Διαπανεπιστημιακών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ: ΔΓΡ, ΓΧΝ
και ΕΑΓ, αυξάνοντας το ποσό αυτής ώστε η κράτηση 5% υπέρ ΕΛΚΕ του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι., να μην επηρεάζει το καθαρό
ποσό της αμοιβής τους, προκειμένου να υπάρχει ίση μεταχείριση των μελών ΣΕΠ του
ΕΑΠ, ως προς τις αμοιβές τους καθώς όλες οι συμβάσεις των μελών ΣΕΠ των
Διαπανεπιστημιακών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ στο εξής
να υπολογίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο για τα υπάρχοντα, όσο και για τα
επόμενα τα οποία θα λειτουργήσουν στο μέλλον.

3. Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων (readers) 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:1310/1/04-05-2017 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 «Προμήθεια
βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,

αποφάσισε την κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται
στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών (Αρ. Διακήρυξης: 03/2017), σύμφωνα με το Πρακτικό 27-04-2017 της
Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, το οποίο
έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 27-04-2017

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. 03/2017 Διακήρυξη για την «Προμήθεια
βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», που εγκρίθηκε κατά την 327η/28-02-2017 (θέμα 5ο, υπο-θέμα 5ο)
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π και εστάλη στις 03 Μαρτίου 2017,
ημέρα Παρασκευή, στην εφημερίδα της Ε.E.E.Κ, αναρτήθηκε στις 07 Μαρτίου 2017,
ημέρα Τρίτη, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο στις 10 Μαρτίου 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 38614, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 21η/04/2017 και ως
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 27η/04/2017
και ώρα 10.00 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα, σήμερα την 27η 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 «Προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 03/2017
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. Κορμπάκη
Βασιλική,

Αναπλ.

Προϊσταμένη

του

Τμήματος

Διαχείρισης

του

Ειδικού

Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Αναπληρωματικό Μέλος
της Επιτροπής σε αντικατάσταση της κ. Σταυροπούλου Σεβαστιανής, που απουσίαζε
δικαιολογημένα.
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 38614
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. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2. ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. Χ. ΚΑΙ Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.
4. ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Ε. Ε.
5. Σ.

ΠΑΤΑΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με α/α συστήματος 59263
2. ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με α/α συστήματος 61491
3. Χ. ΚΑΙ Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε. , με α/α συστήματος 59447
4. ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Ε. Ε., με α/α συστήματος 59298
5. Σ.

ΠΑΤΑΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με α/α συστήματος 61020
6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με α/α συστήματος 62083
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 03/2017 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

Σγουρού Αργυρώ

Το Μέλος

Ζαφειροπούλου Ανδριανή

Το Αναπλ. Μέλος

Κορμπάκη Βασιλική

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 4
Μαΐου 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) Κορμπάκη Βασιλική,
Αναπληρωματικού Μέλους, άρχισε η συνεδρίαση.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) Η συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Ε. Ε.» έχει υποβάλλει στο
ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ το ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Τεχνική
προσφορά εκτύπωση συστήματος με ψηφιακή υπογραφή», το οποίο αποτελεί την
Τεχνική Προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας σύμφωνα με την ως άνω
διακήρυξη, χωρίς να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και ως εκ τούτου το ως άνω
αρχείο δεν έχει συνταχτεί σύμφωνα με το άρθρο 5.2. της υπ’ αρ. 3/2017 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
«ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΕΝΤΥΠΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Ε. 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. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2. ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. Χ. ΚΑΙ Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.
4. Σ.

ΠΑΤΑΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Πρόεδρος

Σγουρού Αργυρώ

Το Μέλος

Ζαφειροπούλου Ανδριανή

Το Αναπλ. Μέλος

Κορμπάκη Βασιλική

4. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση
κτιρίου στον Δήμο της Πάτρας για την κάλυψη των διοικητικών και
εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη
α) τo με αρ. πρωτ. TO:1310/2/04-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων, με το οποίο διαβιβάζεται εισήγηση Τμήματος Εγκαταστάσεων και
Εκτέλεσης Έργων σχετικά με έγκριση διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Πάτρας για την κάλυψη των
διοικητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως και 30/09/2020,
β) το γεγονός ότι η εν λόγω μίσθωση είναι αναγκαία:

«....προκειμένου να στεγαστούν οι εκπαιδευτικές και διοικητικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ.
Συγκεκριμένα,

απαιτείται

η

στέγαση

των

δομών

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως και 30/09/2020. Το
συνολικό εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 252.000,00 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 στον Δήμο της Πάτρας για την κάλυψη των διοικητικών και
εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ
(252.000,00 €) που θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ
0813) ως εξής:
I. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2017: ποσό των 14.000,00 €
II. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2018: ποσό των 84.000,00 €
III. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2019: ποσό των 84.000,00 €
IV. Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2020: ποσό των 70.000,00 €
5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων) των αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. TO:1310/3/04-05-2017 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με έγκριση έκδοσης Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών
καυσίμων) των αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ),
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €), στο όνομα
του κ. Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π., για
την κάλυψη δαπανών (υγρών καυσίμων) σχετικά με την κίνηση των αυτοκινήτων που
έχει στην κατοχή του το Ε.Α.Π., προκειμένου να εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές του
ανάγκες. Σημειώνεται ότι η δαπάνη αυτή αφορά σε κίνηση των αυτοκινήτων εκτός
της έδρας του Πανεπιστημίου και ως εκ τούτου, από τη φύση της, δεν μπορεί να
πληρωθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος.
Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
έτους 2017 (ΚΑΕ 1611α).
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
κάλυψη δαπανών κίνησης (διοδίων) των αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. TO:1310/4/04-05-2017 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με έγκριση έκδοσης Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών κίνησης (διοδίων) των
αυτοκινήτων του Ε.Α.Π.,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ),
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €), στο όνομα
του κ. Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π., για
την κάλυψη δαπανών (διοδίων) σχετικά με την κίνηση των αυτοκινήτων που έχει

στην κατοχή του το Ε.Α.Π., προκειμένου να εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές του ανάγκες.
Σημειώνεται ότι η δαπάνη αυτή, από τη φύση της, δεν μπορεί να πληρωθεί με έκδοση
τακτικού χρηματικού εντάλματος.
Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
έτους 2017 (ΚΑΕ 0912).
7. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
προμήθεια εκτυπωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου,
καθώς και εκτυπωτικού μηχανήματος μεγάλου Format (Plotter) για τις ανάγκες
του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη το με αρ. πρωτ. TO:1310/5/04-05-2017 έγγραφο του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, με το οποίο διαβιβάζεται εισήγηση του
Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων σχετικά με έγκριση διενέργειας
Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εκτυπωτικού
μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου, καθώς και εκτυπωτικού
μηχανήματος μεγάλου Format (Plotter) για τις ανάγκες του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ.
Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων:
«…Συγκεκριμένα προτείνεται η προμήθεια ενός εκτυπωτικού μηχανήματος ικανότητας
εκτύπωσης τουλάχιστον 135 σελίδων το λεπτό με παράλληλη δυνατότητα δημιουργίας
φυλλαδίων μικρών βιβλίων με συρραφή, διάτρηση και δυνατότητες επέκτασης για την
κάλυψη αυξημένων μελλοντικών απαιτήσεων του εκτυπωτικού κέντρου του ΕΑΠ,
καθώς και η προμήθεια έγχρωμου εκτυπωτικού μηχανήματος μεγάλου

Format

(Plotter) για τις ανάγκες του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων.
Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 40.000 Ευρώ συν ΦΠΑ για το εκτυπωτικό
μηχάνημα και στα 5.000 Ευρώ συν ΦΠΑ για το Plotter, προτείνεται δε, η εν λόγω
δαπάνη να καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του
έτους 2017.».
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δαπάνη ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (55.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια
εκτυπωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου, καθώς και
εκτυπωτικού μηχανήματος μεγάλου Format (Plotter) για τις ανάγκες του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του Ε.Α.Π.
Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος του έτους 2017 (ΚΑΕ 7124).
8. Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης
λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για
τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

α) τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-1259/02-05-2017 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και
αποσφράγισης των προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των
ορίων με τίτλο «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και
προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
β) την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016,
γ) το γεγονός ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας του γεγονότος ότι α) ο ως άνω
ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό 39452 στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) είχε καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 28η Απριλίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ., και
β) κατά τη διάρκεια της 27ης και 28ης Απριλίου 2017 παρουσιάστηκε τεχνική
αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 49254/02-05-2017
Έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και
δ) το γεγονός ότι από την 28η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ.
δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς στον ως άνω ηλεκτρονικό διαγωνισμό
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δυνατότητα υποβολής προσφορών από οικονομικούς
φορείς οι οποίοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς να υποβάλουν προσφορά στον ως άνω
διαγωνισμό την 27η και 28η Απριλίου 2017 σύμφωνα με τα κάτωθι:
μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών σχετικά με τον
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια και
ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών
προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
αποστέλλοντας την παρούσα απόφαση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής
Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ώστε να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών στον ως
άνω διαγωνισμό από τη 15η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 00.00 π.μ. μέχρι τη 16η
Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. Αντιστοίχως η ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον ως άνω ηλεκτρονικό διαγωνισμό
μετατίθεται από την από την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
στην 22η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

