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ΘΔΜΑ: Απφθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. 16829/21-07-2020 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

 

Σν Δηδηθφ Δπηακειέο Όξγαλν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ πξση. .: 22394/06-10-2020 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 16829/21-07-2020 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε κίαο 

ζχκβαζεο έξγνπ κε έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «HORIZON 

2020_REACH_Roma women's Empowerment and fighting discrimination in ACcess to Health» 

(θσδηθφο έξγνπ 80794), κε ηελ κε αξηζκ. 31/13-10-2020 απφθαζή ηνπ (Θέκα 11.3), απνδέρεηαη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο σο άλσ 

πξφζθιεζεο θαη εγθξίλεη ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο ζχκθσλα κε απηφ θαη ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ 

πξφζθιεζεο.  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 16829/21-07-2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, νη 

ππνςήθηνη/εο έρνπλ δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ “ΓΗΑΤΓΔΗΑ”, θαζψο θαη δηθαίσκα πξφζβαζεο ηφζν ζηηο 

αμηνινγήζεηο φζν θαη ζηνπο θαθέινπο ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη ζε απηά ησλ 

ζπλππνςήθησλ ηνπο, θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄45/9.3.1999), ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Ν. 2472/1997. Όηαλ ζηα αηηνχκελα ζηνηρεία 

πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, απηά ρνξεγνχληαη κφλν ππφ ηηο 
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πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ. 

Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. 

Ο ππνςήθηνο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

ηζηνζειίδα https://elke.uniwa.gr/ (απφ φπνπ πξνθχπηεη θαη ν ΑΓΑ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

απνδνρήο απνηειεζκάησλ). 

 

Η Αλαπιεξώηξηα Πξντζηάκελε ηεο Γηεύζπλζεο  

Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

 

Γξ Ισάλλα Γηαξέλε 

 

πλ.:1. Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

πλ.:2. Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο 
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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ (ΜΔ ΣΗΛΔΓΙΑΚΔΦΗ) ΣΟΤ  

ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΛΚΔ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΜΔ ΑΡ. 31/13-10-2020 

ην Αηγάιεσ, ζήκεξα 13-10-2020 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00, απφ ην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Αξραίνπ Διαηψλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Αηηηθήο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 31ε ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε ηνπ Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ, θαηφπηλ 

πξνζθιήζεσο (αξ. πξση.: 22473/07-10-2020) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Μνλαδηθφο παξψλ απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν Πξφεδξνο απηήο:  

1 Ησάλλεο Καιδέιιεο, Καζεγεηήο Πξφεδξνο 

 

 

ηελ ζπλεδξίαζε, ε νπνία θαηφπηλ ησλ ζρεηηθψλ ΠΝΠ θαη Κ.Τ.Α θαζψο θαη ηεο  κε αξηζκ. 

πξση. 26485/17-03-2020 (κε ΑΓΑ: ΧΜΒΡ46Μ9ΞΖ-ΑΥΓ) Απφθαζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ζρεηηθά κε ηα «Μέηξα θαη Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ησλ  

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΠΑΓΑ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Αξλεηηθψλ πλεπεηψλ ηεο 

Δκθάληζεο ηνπ Κνξσλντνχ COVID-19 θαη ηνλ Πεξηνξηζκφ ηεο Γηάδνζήο ηνπ», έγηλε κε 

ηειεδηάζθεςε, ζπκκεηείραλ απφ απφζηαζε θαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ  

κέζσλ ηα αθφινπζα κέιε ηεο Δπηηξνπήο: 

2 Πέηξνο Καιαληψλεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Αληηπξφεδξνο 

3 Αζαλαζία Βαξβαξέζνπ, Καζεγήηξηα Σαθηηθφ Μέινο 

4 Γξεγφξηνο Βιαζζάο, Καζεγεηήο Σαθηηθφ Μέινο 

5 Αξεηή Λάγηνπ, Καζεγήηξηα Σαθηηθφ Μέινο 

6 Γεψξγηνο Μπαλίιαο, Αλαπι. Καζεγεηήο Σαθηηθφ Μέινο 

7 Παλαγηψηεο Παπαγέσξγαο, Καζεγεηήο Σαθηηθφ Μέινο  

 

Ζ θ. Αζαλαζία Βαξβαξέζνπ, Καζεγήηξηα, απνρψξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο 13.1 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ην  ρψξν ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ παξίζηαηαη θαη ε θα Πνηίηζα ππξηνχλε, ππάιιεινο 

ηεο ΜΟΓΤ πνπ εθηειεί ρξέε Γξακκαηέα.  
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Ο Πξφεδξνο αθνχ δηαπίζησζε: α) φηη ππάξρεη απαξηία β) φηη έρεη δηαζθαιηζηεί ε ηαπηφηεηα 

θάζε  ζπκκεηέρνληνο ζηελ ηειεδηάζθεςε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, γ) φηη ζηελ ηειεδηάζθεςε 

ζπκκεηέρνπλ  απνθιεηζηηθά ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ δ) φηη ππάξρεη 

αζθάιεηα ζηελ ειεθηξνληθή ζχλδεζε, ε) φηη παξαζρέζεθε ε δπλαηφηεηα ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα λα παξαθνινπζεί κε  νπηηθναθνπζηηθά κέζα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

λα απεπζχλεηαη ζε φια ηα ππφινηπα κέιε πξνθνξηθά ή εγγξάθσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέιεπζεο απφ απφζηαζε, θαζψο θαη λα ςεθίδεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

θαη ζη) φηη είλαη δπλαηή ε αθξηβήο θαηαγξαθή ηεο ςήθνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ απφζηαζε, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο θαη έζεζε ππόςηλ ησλ κειώλ ηα αθόινπζα  ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

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

Θέκα 11.3 – Απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ην κε αξηζκ. 22394/06-10-2020 

πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο έξγνπ κε έλαλ εμσηεξηθό 

ζπλεξγάηε γηα ηηο αλάγθεο έξγνπ κε ηίηιν «HORIZON 2020_REACH_Roma women's 

Empowerment and fighting discrimination in ACcess to Health» (θσδηθόο έξγνπ 

80794), κε ΔΤ ηελ θ. Βηθησξία Βηβηιάθε, Αλ. Καζεγήηξηα ΠΑΓΑ θαη έγθξηζε ζύλαςεο 

ζύκβαζεο έξγνπ. 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ ν Πξόεδξνο αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 (Φ.Δ.Κ. 114/04-08-2017, η. Α΄): «Οξγάλσζε θαη 

Λεηηνπξγία ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Ρπζκίζεηο γηα ηελ Έξεπλα θαη Άιιεο Γηαηάμεηο», 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

2. Σνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ΠΑΓΑ φπσο απηφο εγθξίζεθε κε 

ηελ ππ’αξηζκ. Πξάμε 13/31-08-2020 (Θέκα 6ν) ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο (ΦΔΚ 4232/η. Β΄/30-9-2020). 

3. Σν έξγν κε ηίηιν «HORIZON 2020_REACH_Roma women's Empowerment and fighting 

discrimination in ACcess to Health» (θσδηθφο έξγνπ 80794) 

4. Σελ κε αξηζκ. πξση. 16829/21-07-2020 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο έξγνπ κε έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

(ΑΓΑ:ΦΡΛΦ46Μ9ΞΖ-5ΧΝ). 

5. Σελ ππ’ αξηζκ.: 23/04-08-2020 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο 

πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ έξγνπ (ΑΓΑ: 6Ε3Χ46Μ9ΞΖ-ΟΚΡ). 

6. Σν κε αξηζκ. πξση.: 22394/06-10-2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο  

7. Οη ακνηβέο γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία ακνηβψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνηεινχλ επηιέμηκε δαπάλε. 

8. Σελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

εηζεγείηαη πξνο ηα κέιε ηνπ Οξγάλνπ πεξί ιήςεσο απνθάζεσο επί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Σα κέιε ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζαλ επί ηνπ ζέκαηνο, κε θαλεξή 

ςεθνθνξία, νκόθσλα ηα αθόινπζα:  

 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο – επηινγήο ησλ ππνςεθηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 22394/06-10-2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ έγθξηζε 

ζχλαςεο κίαο ζχκβαζεο έξγνπ κε έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, σο αθνινχζσο: 

 

Αλάδνρνο: Διέλε Αζεκάθε 

Θέζε 01_ Μαία/ Μαηεπηήο (Δμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο) 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ζ ελδπλάκσζε ησλ ROMA 

γπλαηθψλ ελάληηα ζην ζηίγκα θαη ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Μία παξέκβαζε κε 

θέληξν ηε γπλαίθα.» ν/ε ππνςήθηνο/α ζα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε, ην ζρεδηαζκφ θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ, ζπλεληεχμεσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη ηελ αλάιπζε 

θαη ζχληαμε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Πην αλαιπηηθά, ην έξγν απηφ ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

● πιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαθξίζεηο θαηά ησλ Ρνκά ζηελ πξφζβαζε ζηελ πγεία, ηηο αλάγθεο ησλ Ρνκά γπλαηθψλ, 

ηηο δπζθνιίεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα Κνηλνηηθά Κέληξα θαη 

ζηνπο Γήκνπο. 

● Πξνγξακκαηηζκφο, αμηνιφγεζε θαη εθπφλεζε ζρεδίνπ πξνηεξαηνηήησλ πνιηηηθήο πγείαο 

θαη παξεκβάζεσλ. 

● Δλδπλάκσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ δηακεζνιαβεηξηψλ Ρνκά, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Κνηλνηηθά Κέληξα θαη ζηνπο Γήκνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 

Ρνκά γπλαίθεο. 

● Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ ηεο παξέκβαζεο. 

● Γξάζεηο επηθνηλσλίαο θαη δηάρπζεο απνηειεζκάησλ. 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο: Απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο αλάζεζεο ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ έσο 

31/03/2022 κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ζε πεξίπησζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηνπ Έξγνπ. 

Πνζό: Κόζηνο 15.000,00 €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ θαη φισλ ησλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ εξγαδνκέλνπ – εξγνδφηε). 

 

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

Αθξηβέο απφζπαζκα εθδνζέλ εθ ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηεξήζεθαλ γηα ηελ απφ 13-10-2020 

ζπλεδξίαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Γξ Ησάλλεο Κ. Καιδέιιεο 
Καζεγεηήο 

 Πνηίηζα ππξηνχλε 
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