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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 
ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.)ΑΘΗΝΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΔ  

ΑΡ. 37/12-12-16 
Αηγάιεσ, ζήκεξα 12-12-16, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 09:00 π.κ ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ Τ.Δ.Ι. 
Αζήλαο ζε ζπλεδξίαζε, κε ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Π. Καιδή, ζηελ νπνία είλαη παξόληεο: ν 
Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΓΔΛ, θ. Σ. Σνύιεο θαη ηα κέιε θ.θ. Δ. Βαιακόληε, Γ. Ληβαλόο θαη ν θ. Ι. 
Σηαλνύδεο. 
Απόληεο: Ε. Γεσξγηάδνπ, Γ. Φνύληνο. 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Ιθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

Θέμα 6
ο 

– Αποηελέζμαηα ενζηάζευν για ηα μαθήμαηα «Δπισειπημαηικόηηηα» και 

«Κοινυνιολογία ηηρ Τγείαρ» ηος Σμήμαηορ Οδονηικήρ Σεσνολογίαρ ζηο πλαίζιο ηηρ 

ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ςποβολή πποηάζευν ζσεδιαγπαμμάηυν 

διδαζκαλίαρ από νέοςρ επιζηήμονερ καηόσοςρ διδακηοπικού, ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ 

ηηρ Ππάξηρ «Απόκηηζη Ακαδημαφκήρ Γιδακηικήρ Δμπειπίαρ ζε Νέοςρ Δπιζηήμονερ 

Καηόσοςρ Γιδακηοπικού ζηο Σ.Δ.Ι. Αθήναρ» ηος ΔΠ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού, 

Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη» και έγκπιζη ζύνατηρ ζύμβαζηρ ανάθεζηρ 

διδακηικού έπγος για ηο μάθημα «Δπισειπημαηικόηηηα». 

Για ηο έκηο θέμα εκηόρ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ο Ππόεδπορ ηηρ  Δπιηποπήρ 

Γιασείπιζηρ ηος Διδικού Λογαπιαζμού, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 2967/04-08-16 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

Υπνβνιή Πξνηάζεσλ Σρεδηαγξακκάησλ Γηδαζθαιίαο από Νένπο Δπηζηήκνλεο 

Καηόρνπο Γηδαθηνξηθνύ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Απόθηεζε 

Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηόρνπο Γηδαθηνξηθνύ 

ζην Τ.Δ.Ι. Αζήλαο» ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε», 

2. ην κε αξ. πξση. 3752/07-10-16 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ 

Τκήκαηνο Οδνληηθήο Τερλνινγίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ εγθξίλεηαη ην πξαθηηθό ηεο 

Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο, 

3. ηελ κε αξηζκ. 27/10-10-16 απόθαζε ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ, 

4. ην γεγνλόο όηη ηα απνηειέζκαηα αλαξηήζεθαλ ζηηο 11/10/2016 ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ κε πξνζεζκία πέληε εκεξώλ γηα 

ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ,  

5. ην γεγνλόο όηη θαηαηέζεθε έλζηαζε (αξ. πξση.: 3821/12-10-16) θαηά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ηελ θ. 

Παγώλα Εακνπξίδνπ, ε νπνία είρε θαηαζέζεη αίηεζε γηα ην κάζεκα «Κοινυνιολογία 

ηηρ Τγείαρ», 
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6. ην γεγνλόο όηη θαηαηέζεθε έλζηαζε (αξ. πξση.: 3828/13-10-16) θαηά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ηνλ θ. 

Γεκήηξην Ιεξαπεηξίηε, ν νπνίνο είρε θαηαζέζεη αίηεζε γηα ην κάζεκα 

«Δπισειπημαηικόηηηα», 

7. ηελ κε αξηζκ. 30/18-10-16 απόθαζε ηεο ΔΓΔΛ κε ηελ νπνία γίλνληαη δεθηέο νη σο 

άλσ ελζηάζεηο θαη απνθαζίδεηαη ε απνζηνιή ησλ ελζηάζεσλ πξνο εμέηαζε ζηελ 

Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο, 

8. ην κε αξηζκ. πξση.: 3940/20-10-16 έγγξαθό καο κε ην νπνίν εζηάιεζαλ ζηνλ 

Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ, ε κε αξηζκ. 30/18-10-16 

απόθαζε ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά κε ηηο ελζηάζεηο θαζώο θαη νη ελ ιόγσ ελζηάζεηο, 

9. ην κε αξ. 18/22-11-16 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ ε απάληεζε ζηελ έλζηαζε ηεο θ. Π. 

Εακνπξίδνπ είλαη όηη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ θ. Θ. Φνύζθα θξίλεηαη ζπλαθήο κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνθεξπρζείζαο ζέζεο θαη ε απάληεζε ζηελ έλζηαζε ηνπ θ. Γ. 

Ιεξαπεηξίηε είλαη όηη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ θξίλεηαη κε ζπλαθήο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο «Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» θαη δελ επηιέγεηαη αλ θαη δηαζέηεη 

ζπλαθέο εξεπλεηηθό έξγν πξνο ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, 

10. ην κε αξηζκ. πξση.: 4962/12-12-16 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ 

Τκήκαηνο Οδνληηθήο Τερλνινγίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλνληαη απνδεθηά ηα 

αλαθεξόκελα ζηνηρεία ζην κε αξ. 18/22-11-16 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηεο 

Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ αιιά όζνλ αθνξά ζην κάζεκα 

«Κνηλσληνινγία ηεο Υγείαο» απνθαζίδεηαη ε κε απνδνρή ηνπ θ. Θ. Φνύζθα ζηε ζέζε 

ηνπ δηδάζθνληνο ηνπ ελ ιόγσ καζήκαηνο αθνύ απηό δηδάζθεηαη από ηελ αξρή ηνπ 

ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ από έθηαθην ΔΠ πνπ πξνζειήθζε κεηά από ζρεηηθή πξνθήξπμε 

ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ε νπνία πξνεγήζεθε ρξνληθώο ηεο πξνθήξπμεο 

ηνπ ΔΣΠΑ  

και ειζηγείηαι 

ηελ έγθξηζε ηνπ απνζπάζκαηνο πξαθηηθνύ ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηθήο 

Τερλνινγίαο θαη ηελ έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο αλάζεζεο δηδαθηηθνύ έξγνπ ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Ονομαηεπώνςμο 
Σίηλορ 

Μαθήμαηορ 
Γιάπκεια ύμβαζηρ 

Ποζό 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

όισλ ησλ λόκηκσλ 

θξαηήζεσλ θαη ησλ 

αλαινγνύλησλ θόξσλ) 

Δπζηξάηνγινπ 

Αληηγόλε 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

Από 20-02-2017 έσο 23-06-2017, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

επαλαιεπηηθήο εμεηαζηηθήο 

πεξηόδνπ ηνπ Σεπηεκβξίνπ γηα ην 

αθαδεκατθό έηνο 2016-2017 

2.987,04 € 
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Η Δπιηποπή Γιασείπιζηρ ηος Διδικού Λογαπιαζμού αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη κεηά από ζπδήηεζε νκόθσλα θάλεη δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

Δμνπζηνδνηείηαη νκόθσλα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ λα εθηειέζνπλ όιεο ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο πνπ πήξε 

ε Δπηηξνπή Δξεπλώλ ζηελ ζπλεδξία απηή θαη πξηλ ηελ επηθύξσζε ηνπ πξαθηηθνύ. 

 

Ο Ππόεδπορ  
Αιγάλευ, 12/12/2016 

 
Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Η Γπαμμαηέαρ 
 
 

Ι. Αναζηαζάκος 

Σα μέλη Η Γπαμμαηέαρ  
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