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                                                                    Προς: 
 

o Τη Μονάδα Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης 

o Τον ΕΥ του έργου 

 

Θέμα: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 42604/2019 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Οικονομική και 

Διοικητική Υποστήριξη προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολης» [ΕΥ Τζιώνας Παναγιώτης, ΚΕ 80435] 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος, στη  συνεδρίαση με αριθμό 14/13.11.2019 Θέμα 13.2,  λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Το νόμο 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις, 

β) Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

γ) Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

δ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 41764/21-10-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

ε) Το με αριθμ. πρωτ. 43342/12-11-2019 πρακτικό αξιολόγησης το οποίο προσκόμισε 

συνοδευόμενο από την εισήγηση στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. ο ΕΥ του έργου και Προέδρος 

της Ε.Ε.Δι. κ. Τζιώνας Παναγιώτης, 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

ομόφωνα αποφασίζει 
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α) την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 41764/21-

10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

β) Την έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τη θέση υπ’ αριθ. 1 με τον κ. Κομμάτα 

Αναστάσιο (με δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες δεν τίθεται ζήτημα 

άσκησης ενστάσεων από τρίτους), διάρκειας από 01/01/2020 έως 31/12/2020. Η συνολική 

αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 

4354/20015 (A΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν. 

3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», καθώς και 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 69/2016 και την διάταξη του άρθρου 

21 παρ. 3 του ν. 4452/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4521/2018 

(σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της κείμενης 

νομοθεσίας), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης του Αναδόχου περιγράφεται ως ακολούθως:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

Ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κομμάτας 

Αναστάσιος  

Η οικονομική και ταμειακή υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πλαίσιο διαχείρισης 

ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις 

της Πανεπιστημιούπολης στη Θέρμη. 

Οι υποχρεώσεις του εργαζομένου αναλύονται ενδεικτικά στα εξής 

αντικείμενα:  

 τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών  δεσµεύσεων και την τήρηση 

του Μητρώου ∆εσµεύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του 

άρθρου 60 του N. 4485/2017, 

 τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλµάτων πληρωµής των 

δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία 

από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την 

καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του 

Μητρώου αυτών, 

 την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους 

αποζηµιώσεων για το κάθε φύσεως προσωπικό που 

απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., τη χορήγηση φορολογικών 

βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών, 

 τον έλεγχο και απόδοση όλων των κρατήσεων που 

προβλέπονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,  
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 τις πληρωµές µέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (ΕΑΠ),  

 την καταχώρηση οικονομικών στοιχείων στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

 εξωτερικές εργασίες - πληρωµές 

 

γ) Την έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τη θέση υπ’ αριθ. 2 με την κα 

Καραευθυμίου Αγγελικη (με δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκαν άλλες υποψηφιότητες δεν τίθεται 

ζήτημα άσκησης ενστάσεων από τρίτους), διάρκειας από 01/01/2020 έως 31/12/2020. Η 

συνολική αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 

4354/20015 (A΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν. 

3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», καθώς και 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 69/2016 και την διάταξη του άρθρου 

21 παρ. 3 του ν. 4452/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4521/2018 

(σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της κείμενης 

νομοθεσίας), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης του Αναδόχου περιγράφεται ως ακολούθως:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

Ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Αγγελική 

Καραευθυμίου  

Η λογιστική και οικονομική υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πλαίσιο διαχείρισης 

ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις 

της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης. 

Οι υποχρεώσεις του εργαζομένου αναλύονται ενδεικτικά στα εξής 

αντικείμενα:  

 την παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών από όλες τις 

πηγές χρηµατοδότησης, 

 την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης 

των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., 

 την παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών-υπολογισµός 

κρατήσεων Ε.Π., 

 την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των εσόδων του 

Ε.Λ.Κ.Ε.,  

 την εφαρµογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας 

σχετικά µε τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προµήθειες και τα 

περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. 

ΑΔΑ: ΩΓΞΝ46ΨΖ3Π-Ο8Λ



 
                                                                       

 

δ) Την έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τη θέση υπ’ αριθ. 3 με την κα Πάτκου 

Άννα (υπό την αίρεση της μη υποβολής ενστάσεων), διάρκειας από 01/01/2020 έως 

31/12/2020. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/20015 (A΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 

κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», καθώς και 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 69/2016 και την διάταξη του άρθρου 

21 παρ. 3 του ν. 4452/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4521/2018 

(σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της κείμενης 

νομοθεσίας), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης του Αναδόχου περιγράφεται ως ακολούθως:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

Ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Άννα Πάτκου  Η τεχνική - διοικητική υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πλαίσιο διαχείρισης 

ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις 

της Πανεπιστημιούπολης στη Θέρμη. 

Οι υποχρεώσεις του εργαζομένου αναλύονται ενδεικτικά στα εξής 

αντικείμενα:  

 τη συγκέντρωση, έλεγχος και προετοιμασία των θεμάτων 

Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης  του Ε.Λ.Κ.Ε., 

 τη σύνταξη πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ. 

 την ανάρτηση αποφάσεων στη Διαύγεια, 

 τη σύνταξη διοικητικών εγγράφων και διοικητικών πράξεων 

καθώς και την κοινοποίηση εγγράφων, 

 την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης – εξερχόμενης 

αλληλογραφίας, 

 την παρακολούθηση και συνδρομή των επιτροπών διεξαγωγής 

των διαγωνισμών και των επιτροπών παραλαβής,  

 την υποβολή τεχνικών δελτίων και δελτίων παρακολούθησης 

προόδου,  

 τη σύνταξη και έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών, 

 την παραλαβή και αρχειοθέτηση διοικητικών στοιχείων σε 
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φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο έργων, 

 τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου 

εγγράφου, σύµφωνα µε το τηρούµενο αρχείο. 

 

ε) Την έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τη θέση υπ’ αριθ. 4 με την κα Δέσποινα 

Γεωργίου (υπό την αίρεση της μη υποβολής ενστάσεων), διάρκειας από 01/01/2020 έως 

31/12/2020. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/20015 (A΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 

κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», καθώς και 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 69/2016 και την διάταξη του άρθρου 

21 παρ. 3 του ν. 4452/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4521/2018 

(σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της κείμενης 

νομοθεσίας), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης του Αναδόχου περιγράφεται ως ακολούθως:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

Ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Δέσποινα 

Γεωργίου  

Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο πλαίσιο διαχείρισης 

ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων και διενέργειας 

διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στις 

εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στη Θέρμη. 

Οι υποχρεώσεις του εργαζομένου αναλύονται ενδεικτικά στα εξής 

αντικείμενα:  

 τήρηση αρχείου των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί ο 

Ε.Λ.Κ.Ε.,  

 προετοιμασία διακηρύξεων σε συνεργασία με Επιστημονικά 

Υπευθύνους έργων, 

 διενέργεια διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων 

 σύναψη δημοσίων συμβάσεων,  

 καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

 παρακολούθηση υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων,  

 διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τους διαγωνισμούς 

διαδικασιών. 
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στ) την μη πλήρωση της θέσης υπ’ αριθ. 5 με δεδομένο ότι η μοναδική υποψήφια απέσυρε την 

υποψηφιότητάς της. 

 

ζ) Την έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τη θέση υπ’ αριθ. 6 με την κα Βασιλική 

Παπανίκου, διάρκειας από 01/01/2020 έως 31/12/2020. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου 

καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/20015 (A΄ 176) 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

(ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α 314) 

και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ: 

ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 69/2016 και την διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 

4452/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4521/2018 (σημειώνεται ότι το 

τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας), όπως εκάστοτε 

ισχύουν.  

Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης του Αναδόχου περιγράφεται ως ακολούθως:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

Ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Βασιλική 

Παπανίκου  

Η προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων που αφορούν στα έργα 

διαχείρισης εσόδων ΠΜΣ από τον ΕΛΚΕ, στο πληροφοριακό 

σύστημα για τη διενέργεια οικονομικών και διοικητικών πράξεων, 

στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στη Θέρμη. 

Οι υποχρεώσεις του εργαζομένου αναλύονται ενδεικτικά στα εξής 

αντικείμενα:  

Υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης 

των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και συγκεκριμένα 

προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό 

σύστημα για τη διενέργεια οικονομικών και διοικητικών πράξεων 

με ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

• Την συλλογή και καταχώρηση ονομαστικών καταστάσεων 

απασχολουμένων με ανάθεση έργου σε έργα Π.Μ.Σ. 

• Την συλλογή και καταχώρηση ονομαστικών καταστάσεων 

Πανεπιστημιακών και Δημοσίων υπαλλήλων σε έργα Π.Μ.Σ. 

• Την συλλογή και καταχώρηση συμβάσεων πρόσθετης 

απασχόλησης σε έργα Π.Μ.Σ., 

• Την συλλογή και καταχώρηση συμβάσεων ανάθεσης έργου 

σε έργα Π.Μ.Σ., 

• Τήρηση αρχείου διοικητικών ενεργειών στα έργα Π.Μ.Σ. που 
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υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.  

• Την έκδοση και τήρηση αρχείου των παραστατικών ΑΠΥ 

(Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών) των διδάκτρων των 

φοιτητών Π.Μ.Σ. 

 

η) Δεδομένου ότι υφίσταται αναγκαιότητα απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ΙΔΟΧ και δεδομένου ότι διαπιστώνεται ότι για το υπ’ αριθ. 5 αντικείμενο απασχόλησης 

δεν υπάρχει καμιά ενεργή υποψηφιότητα, η Επιτροπή εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας 

ΙΔΟΧ για τη θέση υπ’ αριθ. 6 με την κα Πασπάτη Μαρία, διάρκειας από 01/01/2020 έως 

31/12/2020. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/20015 (A΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του 

κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και τις οδηγίες με αρ. πρωτ. 

2/2015/ΔΕΠ/5.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», καθώς και 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 69/2016 και την διάταξη του άρθρου 

21 παρ. 3 του ν. 4452/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4521/2018 

(σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της κείμενης 

νομοθεσίας), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης του Αναδόχου περιγράφεται ως ακολούθως:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ

Ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Μαρία Πασπάτη   Η προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων που αφορούν στα έργα 

διαχείρισης εσόδων ΠΜΣ από τον ΕΛΚΕ, στο πληροφοριακό 

σύστημα για τη διενέργεια οικονομικών και διοικητικών πράξεων, 

στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στη Θέρμη. 

Οι υποχρεώσεις του εργαζομένου αναλύονται ενδεικτικά στα εξής 

αντικείμενα:  

Υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης 

των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και συγκεκριμένα 

προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό 

σύστημα για τη διενέργεια οικονομικών και διοικητικών πράξεων 

με ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

• Την συλλογή και καταχώρηση ονομαστικών καταστάσεων 

απασχολουμένων με ανάθεση έργου σε έργα Π.Μ.Σ. 

• Την συλλογή και καταχώρηση ονομαστικών καταστάσεων 

Πανεπιστημιακών και Δημοσίων υπαλλήλων σε έργα Π.Μ.Σ. 

• Την συλλογή και καταχώρηση συμβάσεων πρόσθετης 
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απασχόλησης σε έργα Π.Μ.Σ., 

• Την συλλογή και καταχώρηση συμβάσεων ανάθεσης έργου 

σε έργα Π.Μ.Σ., 

• Τήρηση αρχείου διοικητικών ενεργειών στα έργα Π.Μ.Σ. που 

υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.  

• Την έκδοση και τήρηση αρχείου των παραστατικών ΑΠΥ 

(Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών) των διδάκτρων των 

φοιτητών Π.Μ.Σ. 

 

Η παρούσα απόφαση επέχει θέση και ισχύ περίληψης και είναι αναρτητέα στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. α΄ του ν. 4325/2015 η οποία ορίζει 

ότι «3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, 

αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 

 

 

Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας 
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