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Αθήνα, 03/12/2020 
  Αρ. Πρωτ: 35928 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  
 
Της 32ης Συνεδρίας της 27/11/2020 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
Γ.Π.Α. [μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), 
άρθρο 53 παρ. 7].  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                       Kωνσταντίνα Κατσιμπρινάκη 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ   

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………….. 

8. Προμήθειες Δημοσίων Συμβάσεων και Προσκλήσεις Φυσικών Προσώπων σε έργα 

9. ………………………………………………………………………………………. 

12. Διάφορα 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα το παρακάτω θέμα 
πλην των περιπτώσεων που μέλος της Επιτροπής εμπλέκεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή με 
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε κάποιο από αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ενδιαφερόμενο 
μέλος απέχει της ψηφοφορίας. 

 
ΘΕΜΑ 8.2.Β.: Πρακτικά Αξιολόγησης Προσκλήσεων Φυσικών Προσώπων 
 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έχοντας υπόψη:  
 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.1 & 2 του Νόμου Υπ. Αριθμ. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-
2017), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β) Τα σχετικά έγγραφα των Επιστημονικών Υπευθύνων. 
γ) To άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως αυτό ισχύει, και την με αριθμ. 
Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄3400). 
δ) Τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κου Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, 
ε) To με αρ. εισ. πρωτ: 34417/26-11-2020 απόσπασμα πρακτικού προσωρινής συνέλευσης 
του τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστημών 
των φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με  Νο 21/15-10-2020 και  θέμα:  
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλυψη αναγκών 
επιμόρφωσης ανάπτυξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας», με κωδικό 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
 
 

1. Σταύρος Ζωγραφάκης, Πρόεδρος 
2. Γεράσιμος Αράπης, μέλος 
3. Ιωάννης Παπανικολάου, μέλος 
4. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, μέλος 
5. Αλέξανδρος Κουτσούρης, μέλος 
6. Αικατερίνη Μαρινάγη, μέλος 
7. Γεώργιος Παπαδούλης, μέλος 
8. Παναγιώτης Τριβέλλας, μέλος 
9. Ανδρέας Δριχούτης, μέλος 
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ΕΛΚΕ 10.0021, για την κάλυψη διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων ξένης γλώσσας 
(αγγλικά). 
 
αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα: 
 
Την εισήγηση της Επιτροπή Εισήγησης  Αξιολόγησης του τμήματος Δασολογίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με αρ. πρωτ: 30181/22-10-2020 και την εισήγηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου με κωδικό ΕΛΚΕ: 10.0021 με αρ. πρωτ. 34588/27-11-
2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ: 24575/07-08-2020 για την κάλυψη μίας (1) 
θέσης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, του εξωτερικού συνεργάτη 
που θα προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας και εξέτασης των 
μαθημάτων της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του 
τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης 
ανάπτυξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας»  με Κωδικό ΕΛΚΕ 10.0021 και 
Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. 
 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπή Εισήγησης  Αξιολόγησης του τμήματος Δασολογίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
έργου με κωδικό ΕΛΚΕ: 10.0021, ένα (1) άτομο υπέβαλε εμπρόθεσμα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Το άτομο αυτό πληροί τα απαιτούμενα προσόντα, του οποίου τα προσόντα 
και η εμπειρία αξιολογήθηκαν βάσει της βαθμολόγησης των επιθυμητών προσόντων της 
ανωτέρω πρόσκλησης και των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. 

Η Επιτροπή ενέκρινε την επιλογή και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου της 
υποψηφιότητας της κας. Ελένης Μπακογιάννη για διάστημα έως 12 μήνες μέχρι ενός 
ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.  

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν μετά από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση/παράταση στο 
έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης. 

Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί 
τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 

H αμοιβή του δικαιούχου ανά μήνα θα καθορίζεται βάσει: 

α) των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «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», όπως ισχύει  

β) των σχετικών οδηγιών με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ /6.5.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», όπως ισχύουν και  

γ) του άρθρου 21 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17Α΄/15.2.2017), όπως ισχύει. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

            Σ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ                                                         Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ  
Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

Αθήνα, 03/12/2020 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. 
Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 
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