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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  

ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ  

ΑΡ. 30/18-10-16 

Αιγάλεω, σήμερα 18-10-16, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε στην αίθουσα 

Συμβουλίου του Ιδρύματος, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας σε συνεδρίαση, με την προεδρία του κ. Π. Καλδή, στην οποία είναι παρόντες: ο 

Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΛ, κ. Σ. Σούλης και τα μέλη κ.κ. Ε. Βαλαμόντε, Γ. Λιβανός, Ι. Σιανούδης, 

Γ. Φούντος και ο κ. Φ. Χανιώτης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ιφιγένεια Αναστασάκου, Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. 

……………………………….………………………….……………………….………………………. 
Θέμα 2

ο 
– Έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης διδακτικού έργου για το Τμήμα 

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους 

επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση». 

Για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της  Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, θέτει υπόψη των μελών: 

1. την με αριθμ. πρωτ. 2967/04-08-16 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

Υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση», 

2. το με αριθμ. πρωτ.: 3791/10-10-16 απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 

Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, βάσει του οποίου εγκρίνεται το 

πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και κυρώνονται τα αποτελέσματα και οι 

πίνακες συγκριτικής αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων ως εξής: 

- Για το μάθημα «Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία», προτείνεται η κ. Πελαγία 

Σουλτάτου, η οποία είναι πρώτη στην βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων, 

- Για το μάθημα «Συστήματα Υγείας» οι υποψήφιοι είναι μη εκλόγιμοι λόγω μη 

συνάφειας διδακτορικής διατριβής με προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο, 
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- Για το μάθημα «Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος» ο 

μοναδικός υποψήφιος είναι μη εκλόγιμος λόγω μη συνάφειας διδακτορικής 

διατριβής με προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο, 

- Για το μάθημα «Μικροβιολογία Τροφίμων» προτείνεται η κ. Όλγα 

Παπαδοπούλου, η οποία είναι πρώτη στην βαθμολογική κατάταξη των 

υποψηφίων,  

3. το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 11/10/2016 στον ιστότοπο της 

Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού με προθεσμία πέντε ημερών για την 

υποβολή ενστάσεων και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις για το μάθημα «Μικροβιολογία 

Τροφίμων»,  

και εισηγείται 

την έγκριση του αποσπάσματος πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Υγείας 

και Κοινοτικής Υγείας και την έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης διδακτικού έργου 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Ονοματεπώνυμο 
Τίτλος 

Μαθήματος 
Διάρκεια Σύμβασης 

Ποσό 

(συμπεριλαμβανομένων 

όλων των νόμιμων 

κρατήσεων και των 

αναλογούντων φόρων) 

Όλγα 

Παπαδοπούλου 

Μικροβιολογία 

Τροφίμων 

Από 13-02-2017 έως 16-06-2017, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου 

του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό 

έτος 2016-2017 

2.987,04 € 

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου και μετά από συζήτηση ομόφωνα κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Πρόεδρος της Επιτροπής και η Γραμματεία της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού να εκτελέσουν όλες τις ανωτέρω αποφάσεις που πήρε 

η Επιτροπή Ερευνών στην συνεδρία αυτή και πριν την επικύρωση του πρακτικού. 

 

Ο Πρόεδρος  
Αιγάλεω, 18/10/2016 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Η Γραμματέας 
 
 

Ι. Αναστασάκου 

Τα μέλη Η Γραμματέας  

 

ΑΔΑ: 705Ε4691ΟΗ-ΦΕΒ


		2016-10-20T13:51:12+0300
	Athens




