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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. 32/31-10-16 
Αηγάιεσ, ζήκεξα 31-10-16, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 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, Ι. Σηαλνύδεο, 

Γ. Φνύληνο θαη ν θ. Φ. Φαληώηεο. 

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Ιθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 

Θέκα 18
ν 

– πδήηεζε γηα ελζηάζεηο γηα ην κάζεκα «Κνηλωληθέο Αληζόηεηεο ζηελ Τγεία» 

ηνπ Σκήκαηνο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο 

εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεωλ ζρεδηαγξακκάηωλ δηδαζθαιίαο 

από λένπο επηζηήκνλεο θαηόρνπο δηδαθηνξηθνύ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο 

«Απόθηεζε Αθαδεκαϊθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηόρνπο 

Γηδαθηνξηθνύ ζην Σ.Δ.Ι. Αζήλαο» ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, 

Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 

Γηα ην δέθαην όγδνν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηεο  Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, 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 αξηζκ. πξση.: 3791/10-10-16 απόζπαζκα πξαθηηθνύ ηνπ Τκήκαηνο Γεκόζηαο 

Υγείαο θαη Κνηλνηηθήο Υγείαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ εγθξίλεηαη ην πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο θαη θπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη πίλαθεο ζπγθξηηηθήο αμηνινγηθήο 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην κάζεκα «Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο 

ζηελ Υγεία», πξνηείλεηαη ε θ. Πειαγία Σνπιηάηνπ, ε νπνία είλαη πξώηε ζηελ 

βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, 

3. 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,  
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4. ην γεγνλόο όηη θαηαηέζεθαλ δύν ελζηάζεηο (αξ. πξση.: 3822/12-10-16 & 3894/17-10-

2016) θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

από ηελ θ. Παγώλα Εακνπξίδνπ, ε νπνία είρε θαηαζέζεη αίηεζε γηα ην κάζεκα 

«Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο ζηελ Υγεία», 

5. ην κε αξηζκ. πξση.: 3877/14-10-16 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ην απόζπαζκα 

πξαθηηθνύ (17/12-10-2016, ζέκα 2
ν
) ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο Γεκόζηαο Υγείαο 

θαη Κνηλνηηθήο Υγείαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. 14/27-09-16 

απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο θαη εγθξίλεηαη ην ηξνπνπνηεκέλν πξαθηηθό 

ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ην νπνίν θαηαηέζεθε κε δηόξζσζε σο πξνο ηελ 

πξνζζήθε ζηνπο κε εθιόγηκνπο ππνςεθίνπο γηα ην κάζεκα «Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο 

ζηελ Υγεία»  ηεο ππνςήθηαο θ. Εακνπξίδνπ Παγώλαο θαη πξνηείλεηαη γηα ην κάζεκα 

«Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο ζηελ Υγεία» ε αλάζεζε δηδαθηηθνύ έξγνπ ζηελ θ. Σνπιηάηνπ 

Πειαγία, 

6. ην γεγνλόο όηη ηα απνηειέζκαηα αλαξηήζεθαλ εθ λένπ ζηηο 21/10/2016 ζηνλ ηζηόηνπν 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ κε πξνζεζκία πέληε εκεξώλ γηα 

ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ σο πξνο ην κάζεκα «Κνηλσληθέο Αληζόηεηεο ζηελ Υγεία»,  

7. ην γεγνλόο όηη θαηαηέζεθε κία έλζηαζε (αξ. πξση.: 4118/25-10-16) θαηά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ηελ θ. 

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

Αληζόηεηεο ζηελ Υγεία». 

Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ θαη 

εμέηαζε ηηο ελζηάζεηο νκόθσλα ηηο θάλεη δεθηέο θαη απνθαζίδεη λα απνζηείιεη ηηο ελζηάζεηο 

πξνο εμέηαζε ζηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο.  

 

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 Πξόεδξνο  
Αηγάιεω, 31/10/2016 

 
Αθξηβέο απόζπαζκα 

Η Γξακκαηέαο 
 
 

Ι. Αλαζηαζάθνπ 

Σα κέιε Η Γξακκαηέαο  
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