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Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 327/28-02-2017  Πρακτικό της Δ.Ε. του ΕΑΠ. 

 

 

Πρακτικό 327
ης

 Συνεδρίασης της 

Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. 

(28/02/2017 και ώρα 10.00) 

 

Η Συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του Ε.Α.Π.. 

Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Β. Καρδάσης, οι Αντιπρόεδροι της 

Δ.Ε. κ. Χρ. Κροντηράς, κ. Γ. Ανδρουλάκης και κ. Άννα Ρούσσου, τα τακτικά 

μέλη κ. Α. Χατζηγιάννη, κ. Γ. Παπαθεοδώρου και τα αναπληρωματικά μέλη κ. 

Δ. Ματαράς, κ. Α. Λιοναράκης και κ. Μ. Χατζηνικολάου. 

Απόντες: Το τακτικό μέλος κ. Μ. Χ. Χατζηιωάννου και τα 

αναπληρωματικά μέλη κ. Δ. Ματαράς, κ. Α. Γκιούρας, κ. Γ. Διβάρης, και κ. Σπ. 

Λαπατσιώρας.  

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών κ. Αθ. Μιχιώτης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

& Τεχνολογίας κ. Ι. Καλαβρουζιώτης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Στη Συνεδρίαση, συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Γρ. Τζόλας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Χρέη γραμματέα στην παρούσα Συνεδρίαση εκτέλεσε η κ. Όλγα 

Μπουσίου. 

. 

. 

Στο σημείο εισήλθε στη Συνεδρίαση η Νομική Σύμβουλος του Ε.Α.Π. κ. Αριστέα 

Μαρούντα. 

. 

. 

Θέμα 3
ο
  

Ακαδημαϊκά Θέματα 

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν τα υποθέματα 1,2,3 και 8 των Ακαδημαϊκών 

Θεμάτων της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης προκειμένου να γνωμοδοτήσει και η 

Νομική Σύμβουλος κ. Μαρούντα.  

. 

. 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 Πληροφορίες:     Όλγα Μπουσίου   

 Τηλ. :                  2610 367.375 
Fax:                     2610 367.126 

  

e-mail :                tao@eap.gr 

Διεύθυνση:  
Πάροδος Αριστοτέλους 18,  
Τ.Κ. 263 35 
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2. Οριστική διαμόρφωση Προκήρυξης για μέλη ΣΕΠ για την τριετία 2017-2020. 

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 

α) τη με αρ. πρωτ. 606/23-02-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών 

θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκη αναφορικά με την οριστική 

διαμόρφωση της προκήρυξης για τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού για την τριετία 2017-2020, 

β) τη με αρ. πρωτ. ΤΠ:916/23-02-2018 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού σχετικά 

με την πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων μελών ΣΕΠ ακ. ετών 2017-

2020 σε έξι (6) Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και είκοσι επτά (27) 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης, 

γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 325/03-02-2017 Συνεδρίασή της 

αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την τριετία 2017-

2020 και 

δ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ υριθμ. 326/13-02-2017 Συνεδρίασή της 

αναφορικά με τον αλγόριθμο που θα διαμορφώνει την τελική κατάταξη των μελών 

Σ.Ε.Π. μετά την μοριοδότηση 

ενέκρινε: 

1. την Προκήρυξη για τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την 

τριετία 2017-2020 ως ακολούθως: 

 

 

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) 2017-2020 

Σε 235 εεττήήσσιιεεςς  ΘΘεεμμααττιικκέέςς  ΕΕννόόττηηττεεςς  ((ΘΘ..ΕΕ..))  &&  44  εεττήήσσιιεεςς  ΕΕρργγαασσττηηρριιαακκέέςς  ΘΘεεμμααττιικκέέςς  ΕΕννόόττηηττεεςς  

((ΕΕ..ΘΘ..ΕΕ))    

ττωωνν  6 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) και  27 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Ειδίκευσης  

για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-19, 2019-20. 

 

(Η προκήρυξη για τα νέα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ  

που λειτουργούν με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες θα δημοσιευτεί τον Μάιο του 2017) 

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 
2018-19, 2019-20, 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 27 Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Ειδίκευσης που περιλαμβάνουν 235 ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.)  &&  44  εεττήήσσιιεεςς  

ΕΕρργγαασσττηηρριιαακκέέςς  ΘΘεεμμααττιικκέέςς  ΕΕννόόττηηττεεςς  (Ε.Θ.Ε.). Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα (εκτός των Θ.Ε. των Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Ειδίκευσης Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA και Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς 
Γλώσσας, που προσφέρονται στην αγγλική, Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας που 
προσφέρονται στη γαλλική και Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας που προσφέρονται στη 
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γερμανική). Η έναρξη των σπουδών για τα παρακάτω προγράμματα θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2017, 1η 
Οκτωβρίου 2018 και την 1η Οκτωβρίου 2019.   

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΩΝ: 2017-2020 

 

6    ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

25 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

Σ Χ Ο Λ Η    Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν    Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 

1. ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1. ΕΚΠ: Επιστήμες της Αγωγής 

2. ΕΛΠ: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 2. ΕΚΕ: Εκπαίδευση Ενηλίκων 

3. ΙΣΠ: Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός 3. ΑΓΓ: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 

 4. ΓΕΡ: Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 

 5. ΓΑΛ: Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 

 6. ΟΡΘ: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 

Σ Χ Ο Λ Η    Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν    Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν 

4. ΔΕΟ: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών 7. ΔΤΕ: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 8. ΔΜΥ: Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

 9. ΤΡΑ: Τραπεζική 

 10. ΔΠΜ: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 

 11. ΜΒΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Σ Χ Ο Λ Η    Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν    Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν    Κ Α Ι    Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

5. ΦΥΕ: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 12. ΔΙΠ: Διασφάλιση Ποιότητας 

6. ΠΛΗ: Πληροφορική 13. ΠΣΧ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 

 14. ΠΣΕ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 

 15. ΠΣΠ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 

 16. ΚΦΕ: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών 

 17. ΔΙΑ: Διαχείριση Αποβλήτων 

 18. ΔΧΤ: Διαχείριση Τεχνικών Έργων 

 
19. ΣΔΥ: Τεχνολογία Υλικού & Λογισμικού: Σχεδίαση & Ανάπτυξη 
Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού 

 20. ΣΜΑ: Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές 

 21. ΠΣΦ: Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 

 22. ΚΠΠ: Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος 

 23. ΜΣΜ: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 

 24. ΠΛΣ: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 

Σ Χ Ο Λ Η    Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ω Ν    Τ Ε Χ Ν Ω Ν 

 25. ΓΤΠ: Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα 

 26. ΣΦΠ: Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα 

 27. ΑΣΠ:  Ακουστικός Σχεδιασμός – Πολυμέσα 

 
Σύμφωνα με το αρθ. 4 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του, υποψήφιοι για τις θέσεις 

Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) δύνανται να είναι, είτε μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, 
το Ε.Α.Π. δύναται να επιλέγει και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για τα γνωστικά 
αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Π.Δ. 123/1984). Τα μέλη Σ.Ε.Π. των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. συνάπτουν 
συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, ήτοι δέκα (10) μηνών, για την κάλυψη συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών αναγκών κάθε ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.  
Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να 
είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την 
προκήρυξη. 

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, 
διδακτικό, επαγγελματικό) στα γνωστικά αντικείμενα των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. για τις οποίες υποβάλλουν 
υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr) . 

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν 
το Πληροφοριακό Έντυπο για την προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2017-2020 στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. Όσοι 

https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/59-perivallontikos-sxediasmos-ergon-ypodomis-msc/587-a6df5cd20060220ec9bd6df54ae093fb
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/58-perivallontikos-sxediasmos-poleon-ktirion-msc/559-4c99be8440d99622538273d477cb3327
http://www.eap.gr/
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επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των Μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην 
ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση σε 
μία (1), δύο (2) ή τρεις (3) Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) 

 
1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)-Συνοπτικός Πίνακας Προσόντων (υπογεγραμμένος) 
 
2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου   
 
3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα  

(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διαδικασία της 
επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα). 
 

4) Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών (Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται 
απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.  

      Σημειώνουμε ότι είναι δυνατή η επισύναψη αίτησης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν την οριστική 
υποβολή της αίτησης. 

      Ωστόσο επισημαίνουμε ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησης το υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επισυνάψει την επίσημη αναγνώριση από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να ολοκληρώσει ΕΠΙΤΥΧΩΣ την αίτησή του. Σε περίπτωση μη επισύναψης 
της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή).  

 
5)  Αντίγραφα βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα 

ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία. 
 
6) Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ (μόνο για μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και 

ΕΠ ΑΤΕΙ) 
   
 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (07-04-2017), δε θα 
λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και 
αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή.  

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει  αποκλειστικά ηλεκτρονικά  (www.eap.gr)  
α π ό  0 6 - 0 3 - 2 0 1 7  (1 2 : 0 0 )  έ ως τις  0 7 - 0 4 - 2 0 1 7  (1 2 : 0 0 )  

 

 
Πάτρα, 

02/03/2017 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

         Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης 

     

2. τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ στα 

Προγράμματα Σπουδών που λειτουργούν με ετήσιες Θεματικές Ενότητες για τα 

ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20, ως ακολούθως: 

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ  

στα Προγράμματα Σπουδών  

http://www.eap.gr/
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που λειτουργούν με ετήσιες Θεματικές Ενότητες  

για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20 είναι οι εξής: 

 

Για τα κριτήρια επιλογής Ι, II, III, ΙV και V παρακάτω, θα δοθούν έγκαιρα προς 

τις Επιτροπές Επιλογής συγκεκριμένες Οδηγίες Μοριοδότησης. Σε κάθε 

περίπτωση θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ 

παραθέτουν και αναπτύσσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους. 

 

Ι. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το αντικείμενο της 

Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. (μονάδες έως 20) 

Για να αξιολογηθεί η συνάφεια του έργου του υποψηφίου, λαμβάνεται υπόψη ο 

τίτλος της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), καθώς και τα επιμέρους 

γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει. 

Ως σύνολο του έργου νοούνται οι σπουδές, η επιστημονική παραγωγή του υποψηφίου 

σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, καθώς και η αναγνώριση της προσφοράς 

του, όπως αποτυπώνεται σε επιστημονικές διακρίσεις, συμμετοχές σε επιστημονικά 

σώματα και ετεροαναφορές. Στο σύνολο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η 

επιστημονική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, σε όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας του υποψηφίου.   

ΙΙ. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες έως 25) 

Λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές δημοσιεύσεις της δεκαετίας 2007-2016 στα 

γνωστικά αντικείμενα της Θεματικής Ενότητας, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα 

του ΕΑΠ. Ως επιστημονικές δημοσιεύσεις εννοούνται άρθρα σε διεθνή και ελληνικά 

περιοδικά με κριτές, πλήρη κείμενα Πρακτικών σε διεθνή ή πανελλήνια συνέδρια με 

κριτές, βιβλία (συγγραφή και επιμέλεια), κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία ή 

μονογραφίες.  

ΙΙΙ. Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες έως 10) 

Λαμβάνονται υπόψη η ανάπτυξη και διδασκαλία πανεπιστημιακών και 

εργαστηριακών μαθημάτων και το επικουρικό διδακτικό έργο σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά την περίοδο 2007-2016. 

IV. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μονάδες έως 15) 

(άρθρο 4, παρ. 3β του Ν. 2552/97) 

Λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές με την ΑεξΑΕ, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

κάθε μορφής για ΑεξΑΕ, η εμπειρία ως μέλους ΣΕΠ σε Πρόγραμμα Σπουδών του 

ΕΑΠ (τμήμα φοιτητών, διπλωματικές εργασίες), η εμπειρία ως διδάσκοντα σε 

Πρόγραμμα Σπουδών εξ αποστάσεως άλλου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η 

επιμόρφωση και η πιστοποίηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.     

 

V. Διαθεσιμότητα (μονάδες έως 20) 

Η διαθεσιμότητα υπολογίζεται σε συνάρτηση με την κύρια επαγγελματική ιδιότητα 

και τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και δεσμεύσεις των υποψηφίων. 

Προκύπτει από δήλωση των άλλων (εκτός του ΕΑΠ) καθηκόντων για το ακαδημαϊκό 

έτος 2016-17, των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-18, και της δυνατότητας ανάληψης των καθηκόντων ΣΕΠ που 
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θα περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση των μελών ΣΕΠ. Εάν κριθεί σκόπιμο, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΣΕΠ μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή να 

καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, διά ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα.  

VI. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης (μονάδες έως 10) 

VI.1. Υπολογίζεται ο μέσος όρος της εσωτερικής αξιολόγησης από τους φοιτητές και 

το συντονιστή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΜΕΑΕ, για τα ήδη υπηρετούντα 

μέλη Σ.Ε.Π. και για τα τρία πιο πρόσφατα ακαδημαϊκά έτη της υπηρεσίας τους στο 

ΕΑΠ. Σε περίπτωση που το μέλος ΣΕΠ έχει δύο έτη ή ένα έτος υπηρεσίας στη ΘΕ, 

υπολογίζεται ο μέσος όρος για δύο έτη ή για ένα έτος αντίστοιχα.  

VI.2. Για τα νέα και μη υπηρετούντα στη Θ.Ε. μέλη Σ.Ε.Π., ο συνολικός βαθμός 

αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής θα προκύπτει από το άθροισμα των αξόνων 

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, πολλαπλασιαζόμενο επί 100 και διαιρούμενο με το 90, ήτοι:   

(I+II+III+IV+V) x 100 

90 

 

VII. Ανανέωση του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ 

(μονάδες έως 20) 

 

Για τους υποψήφιους που δεν είχαν ποτέ σύμβαση με το ΕΑΠ για διδασκαλία σε 

τμήμα φοιτητών θα προστίθενται στην τελική μοριοδότηση 20 μονάδες. Για τους 

υποψήφιους που έχουν διατελέσει μέλη ΣΕΠ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος σύμβασης με 

τμήμα φοιτητών (δεν υπολογίζονται έτη με διπλωματικές εργασίες ή με Συντονισμό 

ΘΕ χωρίς Τμήμα φοιτητών) θα αφαιρείται μία μονάδα, μέχρι τα 15 έτη (για τα οποία 

στον υποψήφιο θα προστίθενται 5 μονάδες). 

Συνεπώς, η τελική μοριοδότηση των υποψηφίων θα προκύπτει από τον τύπο: 

 

Α + (20-Τ) 

όπου  

Α = η συνολική μοριοδότηση του υποψήφιου στους κριτήρια I, II, III, IV, V, VI (με 

μέγιστο τις 100 μονάδες), και 

Τ = ο αριθμός ακαδημαϊκών ετών κατά τα οποία ο υποψήφιος είχε σύμβαση ΣΕΠ με 

διδασκαλία σε τμήμα φοιτητών του ΕΑΠ. 

 

Συνοπτικά, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ για την 

τριετία 2017-2020 και η βαρύτητά τους έχουν ως εξής: 

 

 

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μονάδες (έως) 

I. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας 

με το αντικείμενο της Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. 
20 
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II. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας 

δεκαετίας  
25 

III. Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας 10 

IV. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  15 

V. Διαθεσιμότητα σύμφωνα με δήλωση ΣΕΠ για ανάληψη 

καθηκόντων από ΕΑΠ   
20 

VI. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης 10 

VII. Ανανέωση ΣΕΠ του ΕΑΠ 20 

Σύνολο 120 

 

Σημειώνεται πως οι Επιτροπές Επιλογής μελών ΣΕΠ έχουν τη δυνατότητα να 

ορίσουν ρήτρες και κατώτατα όρια μονάδων, είτε στη συνολική μοριοδότηση των 

υποψηφίων (Α) είτε στους επιμέρους κριτήρια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, κάτω από τα οποία 

θα θεωρούν ακατάλληλα για την ανάληψη τμήματος φοιτητών τα υποψήφια μέλη 

ΣΕΠ και, κατά συνέπεια, δε θα τα προτείνουν για πρόσληψη στη Διοικούσα 

Επιτροπή. 

. 

. 

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης του υποθέματος 8 των Ακαδημαϊκών θεμάτων 

της παρούσας Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση η κ. Α. 

Μαρούντα και η κ. Α. Ρούσσου. 

. 

. 

Ακριβές απόσπασμα 

Πάτρα, 02-03-2017 

   Η Γραμματέας της Δ.Ε. 

 

 

Όλγα Μπουσίου 
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