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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ   

Τηλέφωνο : 210 5387276                     Ημερομηνία:  28/02/2020 

E-mail : elke@uniwa.gr                     Αριθμ. Πρωτοκ.: 5290  

ΘΕΜΑ: Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης 

της υπ’ αριθμ. 124364/20-12-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ πρωτ. 3484/13-02-2020 

πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 124364/20-12-2019 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας 

σύμβασης έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ « Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον 

βελονισμό για επαγγελματίες υγείας (ιατρούς & φυσικοθεραπευτές)» (κωδικός έργου 60508), με 

την με αριθμ. 05/20-02-2020 απόφασή του (Θέμα 7.4), αποδέχεται τα αποτελέσματα του 

πρακτικού της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με αυτό και τους όρους 

της ως άνω πρόσκλησης. Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το 

αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή 

Ερευνών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής 

αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να 

ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα https://elke.uniwa.gr/ 

(από όπου προκύπτει και ο ΑΔΑ της σχετικής απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων). 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης  

Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Δρ Ιωάννα Γιαρένη 

 

 

Συν.:1. Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών 

        2. Πρακτικό Αξιολόγησης 

mailto:eee@teiath.gr
https://elke.uniwa.gr/
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡ. 05/20-02-2020 

Στο Αιγάλεω, σήμερα 20-02-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο γραφείο του Προέδρου 

της Επιτροπής Ερευνών στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως (αρ. πρωτ.: 3517/14-02-20) του Προέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος, προσήλθαν σε συνεδρίαση τα 

μέλη του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου. 

Στην συνεδρίαση αυτή παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Οργάνου: 

1. Ιωάννης Καλδέλλης, Καθηγητής Πρόεδρος 

2. Πέτρος Καλαντώνης, Αναπλ. Καθηγητής Αντιπρόεδρος 

3. Γρηγόριος Βλασσάς, Καθηγητής Μέλος 

4. Αθανασία Βαρβαρέσου, Καθηγήτρια Μέλος 

5. Αιμιλία Κονδύλη, Καθηγήτρια Αναπληρωματικό Μέλος 

6. Παναγιώτης Παπαγέωργας, Καθηγητής Μέλος 

 

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος κ. Γεώργιος Μπανίλας, Αν. Καθηγητής. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται βάσει της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 

και η Δρ Ιωάννα Γιαρένη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης, συμμετέχουσα στην συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Ποτίτσα Σπυριούνη, υπάλληλος της ΜΟΔΥ. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και 

έθεσε υπόψιν των μελών τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

....................................................................................................................................... 
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Θέμα 7.4 – Αποδοχή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το με αριθμ. 3484/13-02-2020 

πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό 

συνεργάτη για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον 

βελονισμό για επαγγελματίες υγείας (ιατρούς & φυσικοθεραπευτές)» στο πλαίσιο του 

ΚΕΔΙΒΙΜ (κωδικός έργου 60508), με ΕΥ τον κ. Γεώργιο Γεωργούδη, Καθηγητή ΠΑΔΑ. 

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄): «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»  

2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ όπως αυτός εγκρίθηκε με την αρ. 8/10-05-2018 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ΠΑ.Δ.Α. καθώς και τη με αρ. 19/18-09-2018 

απόφαση της ίδιας επιτροπής  με την οποία τροποποιήθηκε αυτός. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 124364/20-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη 

για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον βελονισμό για 

επαγγελματίες υγείας (ιατρούς & φυσικοθεραπευτές)» στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ (κωδικός 

έργου 60508) 

4. Την υπ’ αριθμ.: 8/17-12-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για πρόσκληση ενδιαφέροντος 

προσωπικού στο πλαίσιο του παραπάνω έργου 

5. Το με αριθμ. πρωτ.: 3484/13-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης  

6. Οι αμοιβές για την απασχόληση του προσωπικού έχουν προβλεφθεί στην αντίστοιχη 

κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη. 

7. Την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

εισηγείται προς τα μέλη του Οργάνου περί λήψεως αποφάσεως επί του ανωτέρω θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

Τα μέλη ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν επί του θέματος, με φανερή 

ψηφοφορία, ομόφωνα τα ακόλουθα:  

 

την αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων 

σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: 3484/13-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής και την έγκριση 

σύναψης μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, ως ακολούθως: 

Ανάδοχος: Σπυρίδων Σωτηρόπουλος 

ΘΕΣΗ 01_- Εκπαιδευτικός (Εξωτερικός συνεργάτης) 

Αντικείμενο του έργου:  

1. Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών: Ώρες 12 / εβδομάδα Χ 20 εβδομάδες = 240 

ώρες 

2. Εργαστηριακά μαθήματα – συνδιδασκαλία στο Μυοπεριτονιακό Πόνο – 20 ώρες 

3. Συμβουλευτική και συνεπικούρηση των εργασιών που πρέπει να καταθέσουν οι φοιτητές 

για την ολοκλήρωση του προγράμματος: 2 ώρες / εβδομάδα Χ 20 εβδομάδες = 40 ώρες 
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Διάρκεια σύμβασης: Από την ανάρτηση της ανάθεσης στην Διαύγεια έως 28/06/2020 

Ποσό: Κόστος 2.700,00 € (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των νόμιμων κρατήσεων 

και όλων των εισφορών ΕΦΚΑ εργαζομένου – εργοδότη). 

 

..................................................................................................................................................... 

 

Ακριβές απόσπασμα εκδοθέν εκ των πρακτικών της από 20-02-20 συνεδρίασης του Ειδικού 

Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Δρ Ιωάννης Κ. Καλδέλλης 
Καθηγητής 

 Ποτίτσα Σπυριούνη 
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