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                                                                    Προς: 
 

o Τη Μονάδα Οικονομικής 

και Διοικητικής 

Υποστήριξης 

o Τον ΕΥ του έργου 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων για την υπ΄ αριθμ. 8757/2020 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας του Δι.Πα.Ε. 

ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ - 

Έργο Αυτόματης Χρηματοδότησης» [ΕΥ Αγγελόπουλος Σταμάτης, ΚΕ 80364]  

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη συνεδρίαση με αριθμό 24/18.03.2020 Θέμα 15.3 

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 απόφαση της 18ης/19.12.2019, θέμα 15ο πράξης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ σχετικά με την αποδοχή διαχείρισης και έγκρισης του 

συνολικού και ετήσιου 2019 και 2020 προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Δράσεις 

Υποστήριξης της λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση 

παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», όπως ισχύει 
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ε) Την απόφαση της 21ης/29.01.2020, θέμα 8.1ο πράξης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8757/2020 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης 

Υποψηφίων και Επιτροπής Ενστάσεων (ΑΔΑ: Ω64Χ46ΨΖ3Π-Ο3Δ), 

στ) Την υπ’ αριθ. 19407/Ζ1/11.02.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 106/14.02.2020) 

ζ) την υπ’ αριθ. Δ.Φ 2.1/2325/19.02.2020 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας 

Επιτροπής με θέμα «Ορισμός Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» [Φ.Ε.Κ. 550/τ.Β/20.02.2020], δυνάμει της περ. 

Β. της οποίας ανατέθηκαν στον κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο αρμοδιότητες Αντιπροέδρου 

Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ και υπεύθυνου επίβλεψης πάσης φύσεως έργων/ προγραμμάτων που 

διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 

η) Την απόφαση της 22ης/04.03.2020, θέμα 4ο  περί του ορισμού του Καθηγητή κ. 

Κωνσταντίνου Δαυίδ, ως Επιστημονικά Υπεύθυνου  της πράξης με τίτλο "Δράσεις 

Υποστήριξης της λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση 

παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" με κωδικό MIS 5050662.  

θ) Την απόφαση της 23ης/04.03.2020, θέμα 31.2ο πράξης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ σχετικά με την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8757/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

67Η646ΨΖ3Π-ΞΧΥ), 

ι) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9721/06.03.2020 και 9891/12.03.2020 1ο και 2ο αντίστοιχα πρακτικό 

αξιολόγησης προτάσεων 

ια) την υπ’ αρ. Πρωτ. 9893/16.03.2020 εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου Καθηγητή 

κ. Κωνσταντίνου Δαυίδ 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

α) την έγκριση του 1ου και 2ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 

8757/29.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ ως δικαιούχου στη διαχείριση και 

υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό MIS 5050662. 

β) την έγκριση της κατάταξης για τη θέση με αριθ. 1,  ως ακολούθως:  

1. Γεώργιος Χαλκιάδης του Στεφάνου 

2. Αριστοτέλης Χατζηβλάσιος του Κωνσταντίνου 

3. Παναγιώτης-Θωμάς Μαυρόπουλος του Αριστοκλή 
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4. Χρυσέλπη Γκαντάρα του Χαραλάμπους 

 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης. H υποβολή των 

ενστάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (rc@ihu.edu.gr). 

γ) την έγκριση της κατάταξης για τη θέση με αριθ. 2,  ως ακολούθως: 

1. Φώτιος Χατζηθωμάς του Παναγιώτη 

2. Ελένη Πέντση του Κωνσταντίνου 

3. Φωτεινή Καρατζά του Ευστράτιου 

4. Παναγιώτης-Θωμάς Μαυρόπουλος του Αριστοκλή 

 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης. H υποβολή των 

ενστάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (rc@ihu.edu.gr). 

δ) την επιλογή για τη θέση με αριθ. 3 δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν προτάσεις-

υποψηφιότητες που να πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, αποφασίζεται η 

κήρυξη της διαδικασίας ως άγονης. 

ε) την έγκριση της κατάταξης για τη θέση με αριθ. 4,  ως ακολούθως: 

1. Κωλέττη Γεωργία του  Δημητρίου 

2. Χριστοφή Χρυστάλλα του Μιχαήλ 

3. Κοχλίκη Ευθαλία του Πέτρου 

4. Βοσνιάκου Μαρία του Γεωργίου 

 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης. H υποβολή των 

ενστάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (rc@ihu.edu.gr). 

στ) την έγκριση της κατάταξης για τη θέση με αριθ. 5,  ως ακολούθως: 

1. Βλυσνάκης Κωνσταντίνος του  Δημητρίου 

Δεδομένου ότι υποβλήθηκε μόνο μία υποψηφιότητα στο πλαίσιο της ανωτέρω 

πρόσκλησης, η οποία έγινε δεκτή, παρέλκει η αναγκαιότητα τήρησης προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων. 
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ζ) την έγκριση της κατάταξης για τη θέση με αριθ. 6,  ως ακολούθως: 

1. Μόσχου Ειρήνη του Γεωργίου 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης. H υποβολή των 

ενστάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (rc@ihu.edu.gr). 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 

 

Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
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