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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

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

Τηλέυωνο : 210 5387282                     Ημερομηνία: 01-04-2021 
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ΘΕΜΑ: Απφθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ ηεο ππ’ αξηζκ.  

5359/22-02-2021 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

 

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

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ πξση.: 8312/19-03-2021 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 5359/22-02-2021 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε κίαο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κεξηθήο απαζρφιεζεο – 4 σξε) κε έλαλ εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΑ΄ΔΣΗ 2020  ΔΧ ΚΑΙ 2022» (θσδηθφο έξγνπ 

80780),  κε ηελ κε αξηζκ. 13/30-03-2021 απφθαζή ηνπ (Θέκα 10.1), απνδέρεηαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη εγθξίλεη ηελ ζχλαςε κίαο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε απηφ θαη ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο.  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 5359/22-02-2021 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, νη 

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

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ “ΓΙΑΤΓΔΙΑ”, 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 
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πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, απηά ρνξεγνχληαη κφλν ππφ ηηο 

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 Δηεύζπλζεο  

Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

 

Δξ Ισάλλα Γηαξέλε 

 

πλ.:1. Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

πλ.:2. Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο 
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΕ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΦΗ) ΣΟΤ  

ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΣΑΜΕΛΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΧΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΛΚΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΜΕ ΑΡ.   13/30-03-2021 

 

ην Αηγάιεσ, ζήκεξα 30-03-2021 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 13ε/2021 

ζπλεδξίαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

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

26485/17-03-2020 (κε ΑΓΑ: ΧΜΒΡ46Μ9ΞΗ-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 θαη ζπκκεηείραλ απφ απφζηαζε θαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ηα αθφινπζα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο (αξ. 

πξση.: 8864/24-03-2021) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

Ιδξχκαηνο: 

1 Ισάλλεο Καιδέιιεο, Καζεγεηήο Πξφεδξνο 

 

 

 

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  

 

ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη ε Γξ Ισάλλα Γηαξέλε, Πξντζηακέλε ηεο 

Γηεχζπλζεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, 

βάζεη ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4485/2017. 

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε θα Πνηίηζα ππξηνχλε, Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο ΜΟΓΤ. 
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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 10.1 – Απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ην κε αξηζκ. 8312/19-03-2021 

πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ κε αξ. πξση. 5359/22-02-2021 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν «ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΕΧΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΑ΄ΕΣΗ 2020  ΕΧ ΚΑΙ 2022» (θσδηθόο έξγνπ 80780), κε ΕΤ ηνλ θ. 

Αληώλην Μπόγξε, Καζεγεηή ΠΑΔΑ θαη έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο έξγαζίαο. 

Επί 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 «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ 

ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΑ΄ΔΣΗ 2020  ΔΧ ΚΑΙ 2022» (θσδηθφο έξγνπ 80780). 

4. Σελ κε αξηζκ. πξση. 5359/22-02-2021 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κεξηθήο 

απαζρφιεζεο – 4 σξε) κε έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (ΑΓΑ: 6ΡΙ746Μ9ΞΗ-Θ08). 

5. Σελ ππ’ αξηζκ.: 5/07-03-2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο 

πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ έξγνπ (ΑΓΑ: ΦΚΗ946Μ9ΞΗ-ΘΓ) 

6. Σν κε αξηζκ. πξση.: 8312/19-03-2021 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. Σε 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.: 8312/19-03-2021 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ έγθξηζε 

ζχλαςεο κίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κεξηθήο απαζρφιεζεο – 4 σξε) κε 

έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, σο αθνινχζσο: 

 

Θέζε 1- πλεξγάηε Μεραληθό Αλάπηπμεο δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ – ύκβαζεο 

Μεξηθήο Απαζρόιεζεο 

Αλάδνρνο: Άξεο Σζηξηγώηεο 

Αληηθείκελνπ ηνπ έξγνπ: Ο ζπλεξγάηεο ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΓ ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ «ΠΑΔΑ-ΠΔ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ελφηεηεο εξγαζίαο: ΕΕ-2 

Δηάξθεηα ύκβαζεο: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο γηα έμη κήλεο. 

Πνζό: H ακνηβή κηθηά κεληαίσο ζα θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ 

λ.4354/2015 (176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

(ΝΠΓΓ) θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαζψο θαη ησλ ΓΔΚΟ ηνπ θεθ. Α’ ηνπ λ. 3429/2005 (Α 314) θαη 

άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» θαη ii. ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο κε αξ. πξση. 2/31029/ΓΔΠ/06.05.2016 (ΑΓΑ: 

ΩΛ9Η-0ΝΜ) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

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

Αθξηβέο απφζπαζκα εθδνζέλ εθ ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηεξήζεθαλ γηα ηελ απφ 30-03-2021 

ζπλεδξίαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Γξ Ισάλλεο Κ. Καιδέιιεο 
Καζεγεηήο 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

Πνηίηζα ππξηνχλε 
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