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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

721η/20.06.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

Η Επταμελής Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συνεδρίασε σήμερα 20 Ιουνίου  
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη και πραγματοποίησε την 721η 
Συνεδρίασή της για τα θέματα της με αριθ. πρωτ. 24509/20.06.2022 Ημερήσιας Διάταξης.  
 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν: 
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 
- ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

Απόντες ήταν: 
- ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
- ΜΗΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: A2. Απασχόληση προσωπικού 

 
1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αρ. 20906/25-05-2022 
πρόσκλησης (Κ.Α. 11119 Ε.Υ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ) 
 
Η Επιτροπή Ερευνών, στο πλαίσιο του προγράμματος με ΚΑ 11119 και τίτλο «Κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής μέσω εσόδων από προγράμματα 
Μεταπτυχιακών σπουδών με τέλη φοίτησης» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών,  αφού έλαβε υπόψη: 
 
ι) τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης (ΑΔΑ: ΩΡ19469Β7Γ-Π6Κ)  όπως 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5550/τ.Β΄/17.12.2020, 
ii) την υπ. αριθ. πρωτ. 20906/25-05-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
iii) το με αριθ. πρωτ. 24492/20-06-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, 
 
Α) εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 24492/20-06-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων,  
 
 
Β) εκδίδει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων: 
 

Σειρά 
κατάταξης 

Ονοματεπώνυμο Συνολική 
βαθμολογία 

1 Μαρία Χριστάκη 42 

  
 
 
 

ΑΔΑ: 9Τ8Ν469Β7Γ-ΓΙ6



Γ) Ενημερώνει τους υποψηφίους ότι έχουν δικαίωμα: 
 
i. υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης 
της παρούσης απόφασης της Ε.Ε. στην Ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας. Η ένσταση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
tsimping@uoc.gr, είτε με έντυπη κατάθεσή της στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, Προμηθειών 
και Συναλλαγών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ. Εάν η ένσταση αφορά στα προσόντα/ 
ιδιότητες των λοιπών συνυποψηφίων, κοινοποιείται σε όσους αφορά, ηλεκτρονικώς, με 
μέριμνα της γραμματείας του ΕΛΚΕ. Κάθε συνυποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής των 
απόψεών του με ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ. εντός πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την σχετική γνωστοποίηση. 
 
ii. να ζητούν και να λαμβάνουν από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ αντίγραφο του ως άνω 
αναφερομένου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων μετά την έγκρισή του από 
την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και να έχουν πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους 
και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, (αν 
υπάρχουν) αποκλειστικώς καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ως άνω 
ένστασης ή της υποβολής των απόψεων των συνυποψηφίων, όπως ανωτέρω αναφέρεται, 
χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων, και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας και η λοιπή Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΑΔΑ: 9Τ8Ν469Β7Γ-ΓΙ6
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