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Απόσπασμα Πράξης Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ
Αριθμ. 43 στις 4-11-2020
Στο Μαρούσι σήμερα, 4-11-2020 ημέρα Τετάρτη, η Διοικούσα Επιτροπή της
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ.
ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ»,
πραγματοποίησε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Γεωργίου
Χατζαράκη, Συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:
1. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος.
2. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος
3. Παναγιώτα
Παπαδιαμαντάκη,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος.
4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως
μέλος.
5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ως μέλος.
6. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, ως μέλος.
7. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ως μέλος
Τα πρακτικά τήρησε η Αικατερίνη Παπαγιαννάκη γραμματέας της ΔΕ που
ορίστηκε με την αριθμ 16/19-4-2019 (θέμα 2.1) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη, ξεκίνησε η
Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων.
Μετά το πέρας των εκπαιδευτικών θεμάτων, ο Πρόεδρος της ΔΕ εισήγαγε,
καθώς η Διοικούσα Επιτροπή ήταν σε πλήρη απαρτία και τα μέλη
συμφώνησαν ομόφωνα, το θέμα 3.8 εκτός ημερήσιας διάταξης, με αφορμή
την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’
4829/2.11.2020) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
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Θέμα 3.8 ΕΗΔ:
Διεξαγωγή θεωρητικών μαθημάτων, εργαστηριακών
μαθημάτων και Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ), κατά το χειμερινό
εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021.
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3027/28-06-02 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄)
«Ρύθμιση θεμάτων
οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 «’Ίδρυση
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης –
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».
2. Το Π.Δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/13 τ.Α΄) «Κατάργηση, συγχώνευση,
μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)».
3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/13 τ.Α’) «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
4. Την αριθμ.105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-2020)
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της
ΑΣΠΑΙΤΕ.
5. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-8-2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
6. Τις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η επιδημία COVID-19
7. Την με αρ. 115744/Ζ1 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’
3707/4.9.2020)
«Λειτουργία
των
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».
8. Την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’
4829/2.11.2020) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της
Αποφασίζει ομόφωνα





Τα θεωρητικά μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους
2020-2021, ανεξαρτήτως του πλήθους των εγγεγραμμένων
φοιτητών, θα πραγματοποιηθούν με την αξιοποίηση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τα εργαστηριακά μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους
2020-2021, θα πραγματοποιηθούν με την αξιοποίηση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, πλην αυτών του τελευταίου έτους των
προγραμμάτων σπουδών που θα πραγματοποιηθούν με φυσική
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παρουσία, όπως ορίζεται στην με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 (ΦΕΚ
τ.Β’ 4829/2.11.2020) κοινή υπουργική απόφαση, εάν και εφόσον
πληρούνται όλες οι συνθήκες που διασφαλίζουν την υγεία των
φοιτητών και των διδασκόντων. Στην αντίθετη περίπτωση
(εκτιμάται από τους διδάσκοντες) θα πραγματοποιηθούν με την
αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) για το χειμερινό εξάμηνο
ακαδ. έτους 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν με την αξιοποίηση
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τούτο, διότι όλοι οι φοιτητές
(ανεξαρτήτως του προπτυχιακού τμήματος προέλευσης) θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των ΠΑΔ, παρά το γεγονός
ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των προπτυχιακών
τμημάτων ως προς το εξάμηνο που εντάσσονται οι ΠΑΔ.
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Ο Πρόεδρος της ΔΕ

Ο Αντιπρόεδρος της ΔE

Γεώργιος Ε. Χατζαράκης

Σπυρίδων Λ. Πανέτσος

Τα Μέλη

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη

Δημήτριος Ανέστης

Αθανάσιος Ζήσης

Αριστείδης Παπαγρηγορίου

Παντελής Μαλατέστας

Η Γραμματέας της ΔΕ

Αικατερίνη Παπαγιαννάκη

