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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 8

ο 
– Συζήτηση για ενστάσεις για το μάθημα «Βιοτεχνολογία» του Τμήματος 

Ιατρικών Εργαστηρίων 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 όγδοο 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 3755/07-10-16 απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικών 

Εργαστηρίων, βάσει του οποίου αφού ελήφθη υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής 

αξιολόγησης, προτείνονται οι παρακάτω: 

- Για το μάθημα «Ψυχολογία Υγείας», προτείνεται η κ. Σπυριδούλα Ντάνη,  

          - Για το μάθημα «Βιοτεχνολογία», προτείνεται ο κ. Ιωάννης Δρίκος, 

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,  
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4. το γεγονός ότι κατατέθηκε ένσταση (αρ. πρωτ.: 3830/13-10-16) κατά των 

αποτελεσμάτων της ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον κ. 

Βασίλειο Ατσαβέ, ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση για το μάθημα «Βιοτεχνολογία», 

5. το γεγονός ότι κατατέθηκε ένσταση (αρ. πρωτ.: 3883/14-10-16) κατά των 

αποτελεσμάτων της ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την κ. Άννα 

Κολλιοπούλου, η οποία είχε καταθέσει αίτηση για το μάθημα «Βιοτεχνολογία», 

6. το γεγονός ότι κατατέθηκε ένσταση (αρ. πρωτ.: 3884/14-10-16) κατά των 

αποτελεσμάτων της ως άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον κ. 

Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση για το μάθημα 

«Βιοτεχνολογία». 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και 

εξέτασε τις ενστάσεις ομόφωνα τις κάνει δεκτές και αποφασίζει να αποστείλει τις ενστάσεις 

προς εξέταση στην Επιτροπή αξιολόγησης.  

 

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  
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