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(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  

 

Απόσπασμα Πράξης 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών  
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Αριθ. 8 της 8ης Μαρτίου 2023 
 
Στο Μαρούσι, την 8η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 18/7-6-
2022 (Θ. 1.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, και σύμφωνα με τον ν. 3027/2002, 

άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, 
Σπυρίδωνα Πανέτσου, συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη και πήραν μέρος οι:  

1. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

3. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος της 
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης 
4. Γεώργιος Τσιάτας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της Επιτροπής, μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 
 

Απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, 

και Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Τα πρακτικά τήρησε ο Αλέξανδρος Ραφαηλίδης, ΙΔΟΧ του ΕΛΚΕ, στον οποίο έχει 

ανατεθεί η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών. 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΘΕΜΑ 3: 
Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης 
υποψηφίων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος 

ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-
1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του 

Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 
και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 
(ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023. 

 
Για το 3ο θέμα, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Toν ν. 3027/2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/28-06-2002] «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού 

……. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την Ίδρυση 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της 
ΣΕΛΕΤΕ και την παρ. 6, που αναφέρεται σε μεταφορά και μετονομασία του Ειδικού 

Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ και τη λειτουργία 
του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και εν γένει με τις 

διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των ΤΕΙ 
2. Την αριθ. 105277/Ζ1/12-8-2020 [ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020] Υπουργική 
Απόφαση ανασυγκρότησης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

3. Την αριθ. 61602/Ζ2/25-5-2022 [ΦΕΚ 443/τ. ΥΟΔΔ/30-5-2022] Υπουργική 
Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 105277/Ζ1/12-8-2020 απόφασης της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Ανασυγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 650)» 

4. Την αριθ. 18/7-6-2022 (Θ. 1.1) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ» 
5. Τον ν. 4957/2022 [ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21-7-2022] «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», Κεφ. ΚΖ΄ «Οργάνωση 
και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών» 

6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ [αριθ. 23/16-6-2021 (Θ. 3.1) Πράξη της 
Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 3365/τ. Β’/28-7-2021)] 

7. Την αριθ. 17/21-5-2015 (Θ. 1.7) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 
για τη διαχειριστική λειτουργία του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ από τον Ειδικό 

Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ 
8. Την αριθ. 15/17-5-2022 (Θ. 3.1) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 

[ΑΔΑ:62ΣΜ46Ψ8ΧΙ-ΧΙΠ], με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του Προγράμματος 
«Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. 

έτος 2022-2023 
9. Την αριθ. 14/10-5-2022 (Θ. 3.1) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της 

ΑΣΠΑΙΤΕ «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)» [ΦΕΚ Β/3714/2022] 
10. Την αριθ. 19/14-6-2022  (Θ. 2.1) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 

ΑΣΠΑΙΤΕ «Τροποποίηση Κανονισμού ΠΕΣΥΠ» [ΑΔΑ: ΨΜΨΖ46Ψ8ΧΙ-ΑΣΖ] 
11. Την αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη 
γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 

(ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 
(ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 [ΑΔΑ: Ρ78546Ψ8ΧΙ-6Κ5] 

12. Την από 16/1/2023 ανάρτηση της Πρόσκλησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 
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13. Το γεγονός ότι τηρήθηκε προθεσμία 11 ημερολογιακών ημερών από τη 
δημοσίευση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 
14. Το από 13/2/2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της αρμόδιας Επιτροπής  

15. Την αριθ. 5/15-2-2023 (Θ. 1) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης του ανωτέρω Πρακτικού αξιολόγησης 

16. Την από 16/2/2023 ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ 
17. Το γεγονός ότι δόθηκε προθεσμία 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη 

της ανάρτησης–ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ για την υποβολή ενστάσεων 

18. Το αριθ. πρωτ. 1200_2023/6-3-2023 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής 
ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη 
γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα στο 

πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 
 

μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 1200_2023/6-3-2023 Πρακτικό της αρμόδιας 

Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη 
γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα στο 
πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 

Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023, 
το οποίο έχει ως ακολούθως: 
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Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος που επισπεύδονται από τον ΕΛΚΕ για την επιλογή 
προσωπικού στο πλαίσιο Έργων/Προγραμμάτων που διαχειρίζεται για το 

έτος 2023 

 
Μαρούσι, 06/03/2023 

 

Προς: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης 

υποψηφίων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ 
στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023. 
 

Στο Μαρούσι σήμερα, 6 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00, συνεδρίασε η 

Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος που επισπεύδονται από τον ΕΛΚΕ για την επιλογή προσωπικού 
στο πλαίσιο Έργων/Προγραμμάτων που διαχειρίζεται για το έτος 2023, όπως 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/15-12-2022 (Θ. 5) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, προκειμένου να εξετάσει τις εμπρόθεσμα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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υποβληθείσες υπ’ αριθ. πρωτ. 1149_2023/22-2-2023, 1150_2023/22-2-2023 
και 1151_2023/22-2-2023 ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης 
υποψηφίων για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ 

στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη 

Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023. 
Η επιτροπή αποτελούμενη δυνάμει της ανωτέρω Πράξης από τους:  
1. Γεώργιο Μαυρόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρο 

2. Δήμητρα Καυκά, ΕΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 
3. Ιωάννη Κατσίρη, Επίκ. Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 
αφού έλαβε υπόψη: 

α) την αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 

Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 για τη γραμματειακή 
υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα [ΑΔΑ: 

Ρ78546Ψ8ΧΙ-6Κ5] 
β) το από 13/2/2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της αρμόδιας 
Επιτροπής, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 5/15-2-2023 (Θ. 1) Πράξη της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
γ) τη με αριθ. πρωτ. 1149_2023/22-2-2023 ένσταση  
δ) τη με αριθ. πρωτ. 1150_2023/22-2-2023 ένσταση 

ε) τη με αριθ. πρωτ. 1151_2023/22-2-2023 ένσταση 
 

έκρινε ως ακολούθως: 
 

α. Η με αριθ. πρωτ. 1149_2023/22-2-2023 ένσταση απορρίπτεται, καθώς, μετά 
από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών στην αριθ. πρωτ. ΕΛ/838/31-
1-2023 πρόταση (αίτηση) του ενιστάμενου υποψήφιου διαπίστωσε πως ο 

υποψήφιος έχει καταθέσει φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος στην 
Εγκληματολογία από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, αλλά το δικαιολογητικό δε 
συνοδεύεται από την εκ της Πρόσκλησης προβλεπόμενη αναγνώριση από το 

ΔΟΑΤΑΠ. Ως εκ τούτου η αξιολόγηση/μοριοδότηση του υποψηφίου παραμένει 
ως έχει με το από 13/2/2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων.  
 

β. Η με αριθ. πρωτ. 1150_2023/22-2-2023 ένσταση απορρίπτεται, καθώς, μετά 
από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών στην αριθ. πρωτ. ΕΛ/766/26-

1-2023 πρόταση (αίτηση) της ενιστάμενης υποψήφιας δεν αποδεικνύεται η εκ 
των συμπεριλαμβανομένων στην πρόταση δικαιολογητικών συνάφεια της 
εμπειρίας με το αντικείμενο της θέσης (κριτήριο υπ΄αριθ. α/α 4 των 

μοριοδοτούμενων προσόντων). Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα για το 
οποίο η ενιστάμενη αναφέρει στην ένστασή της ότι διαθέτει συναφή με το 

αντικείμενο της θέσης εμπειρία, στη σχετική βεβαίωση προϋπηρεσίας του e-
ΕΦΚΑ αναφέρεται ως ειδικότητα «Διδακτικό προσωπικό ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ)», στον δε φάκελο της πρότασης που έχει 

υποβάλει δεν συμπεριλαμβάνεται άλλο δικαιολογητικό διευκρινιστικό της 
συγκεκριμένης εμπειρίας. Η προσκομιζόμενη με την αριθ. πρωτ. 1150_2023/22-
2-2023 ένσταση, βεβαίωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δε λαμβάνεται 

υπόψη, καθώς υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, κατά παράβαση του σχετικού όρου της 
οικείας Πρόσκλησης («Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης 
επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής»). Ως εκ τούτου η αξιολόγηση/μοριοδότηση της υποψήφιας παραμένει 
ως έχει με το από 13/2/2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων. 
 

γ. Η με αριθ. πρωτ. 1151_2023/22-2-2023 ένσταση απορρίπτεται, καθώς, μετά 
από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών στην αριθ. πρωτ. ΕΛ/745/25-

1-2023 πρόταση (αίτηση) της ενιστάμενης υποψήφιας, και αναφορικά προς τους 
ισχυρισμούς της, ότι: 
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- η υποψήφια δεν έχει προσκομίσει στην πρότασή της μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το 
ΔΟΑΤΑΠ, η δε Πρόσκληση δεν περιλαμβάνει στον πίνακα μοριοδοτούμενων 

προσόντων μοριοδότηση του βαθμού του πτυχίου 
-   η υποψήφια δεν έχει προσκομίσει στην πρότασή της κανένα πιστοποιητικό 
γνώσης ξένης γλώσσας, ως εκ τούτου ορθώς δεν έχει λάβει σχετική 

μοριοδότηση. Παρά το ότι στην ένστασή της ισχυρίζεται ότι στον φάκελο της 
πρότασής της συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής, 
τέτοιο πιστοποιητικό δεν συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο της αριθ. πρωτ. 

ΕΛ/745/25-1-2023 πρότασης της, όπως αποδεικνύεται και από το 
συμπληρωμένο από την ίδια έντυπο πρότασης, στο οποίο δεν αναγράφεται στα 
δικαιολογητικά που υποβάλλει πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας 

- η Πρόσκληση δεν περιλαμβάνει στον πίνακα μοριοδοτούμενων προσόντων 
μοριοδότηση πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ. Το κριτήριο συμπεριλαμβάνεται στον 
πίνακα των απαιτούμενων προσόντων της Πρόσκλησης («Πιστοποιημένη γνώση 

Η/Υ»), στον δε σχετικό πίνακα του πρακτικού αξιολόγησης αναγράφεται ότι το 
διαθέτει. 
Ως εκ τούτου η αξιολόγηση/μοριοδότηση της υποψήφιας παραμένει ως έχει με 

το από 13/2/2023 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων 
 

Κατά συνέπεια, ο με την αριθ. 5/15-2-2023 (Θ. 1) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ εγκεκριμένος αξιολογικός πίνακας στο 
πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023 για τη γραμματειακή 
υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα [ΑΔΑ: 
Ρ78546Ψ8ΧΙ-6Κ5] δεν τροποποιείται και τα με την ανωτέρω Πράξη της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ καθίστανται οριστικά. 
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση της Επιτροπής 
περαιώνεται. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 
  
  

Γεώργιος Μαυρόπουλος Δήμητρα Καυκά 
  

 
 

 Ιωάννης Κατσίρης 
 

2. Δεδομένου ότι:  
- τα με την αριθ. 5/15-2-2023 (Θ. 1) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελέσματα καθίστανται οριστικά 
- στον με την αυτή Πράξη εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα της αριθ. πρωτ. 

300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2022-2023 για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος 

ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα [ΑΔΑ: Ρ78546Ψ8ΧΙ-6Κ5] στην 1η θέση ισοβαθμούν 
με σαράντα (40) μόρια έξι (6) υποψήφιοι, οι με αριθ. πρωτ. αιτήσεις ΕΛ/449/24-
1-2023, ΕΛ/744/25-1-2023, ΕΛ/788/27-1-2023, ΕΛ/843/31-1-2023, ΕΛ/846/31-

1-2023 και ΕΛ/1234/9-2-2023 υποψήφιοι 
εγκρίνει τη διεξαγωγή ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή 

υποψηφίου για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 300_2023/16-1-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος 

ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στα Ιωάννινα [ΑΔΑ: Ρ78546Ψ8ΧΙ-6Κ5] για τις ανάγκες του 

ΑΔΑ: ΩΖ9Δ46Ψ8ΧΙ-ΑΧΤ
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Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2022-2023, στον αξιολογικό πίνακα της οποίας ισοβαθμούν στην 

1η θέση έξι (6) υποψήφιοι, οι με αριθ. πρωτ. αιτήσεις ΕΛ/449/24-1-2023, 
ΕΛ/744/25-1-2023, ΕΛ/788/27-1-2023, ΕΛ/843/31-1-2023, ΕΛ/846/31-1-2023 

και ΕΛ/1234/9-2-2023 υποψήφιοι. 
Οι ανωτέρω έξι (6) υποψήφιοι θα καταλάβουν στον αξιολογικό πίνακα θέση 
ανάλογη με την αύξουσα σειρά με την οποία θα κληρωθούν (ο πρώτος που θα 

κληρωθεί τίθεται 1ος στον οριστικό αξιολογικό πίνακα, ο δεύτερος που θα κληρωθεί 
τίθεται 2ος, ο τρίτος που θα κληρωθεί τίθεται 3ος, κ.ο.κ.). 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ από την με 
την αριθ. 40/15-12-2022 (Θ. 6) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ συγκροτηθείσα Επιτροπή αξιολόγησης στο πλαίσιο 

Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που επισπεύδονται από τον ΕΛΚΕ για 
την επιλογή προσωπικού για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το έτος 2023 στις 
15/3/2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:15μ.μ. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να παραστούν κατά τη διαδικασία της κλήρωσης είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω skype, υποχρεούμενοι να γνωστοποιήσουν το αργότερο 

έως τις 13/3/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. στον ΕΛΚΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eidlog2@aspete.gr, το 

skypename τους.  
Η κοινοποίηση της παρούσης θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΚΕ μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους ενδιαφερόμενους. 
  

mailto:eidlog2@aspete.gr
ΑΔΑ: ΩΖ9Δ46Ψ8ΧΙ-ΑΧΤ



7 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης  

του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ο Αντιπρόεδρος 

  
  

Σπυρίδων Πανέτσος Γεώργιος Χατζαράκης 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Παντελής Μαλατέστας 

 
 

Γεώργιος Τσιάτας 

 
 

Για την τήρηση των πρακτικών 
 
 

Αλέξανδρος Ραφαηλίδης 
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