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Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   
(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  
 

Απόσπασμα Πράξης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Αριθ. 17 της 14ης Ιουνίου 2022 

 
Στο Μαρούσι, τη 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη, η Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 18/7-6-
2022 (Θ. 1.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, και σύμφωνα με τον ν. 3027/2002, 
άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, 
Σπυρίδωνα Πανέτσου, συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη και πήραν μέρος οι:  
1. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μέσω 
τηλεδιάσκεψης 
3. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος και 
Αναπληρωτής Αντιπροέδρου της Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης 
4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της 
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης  
5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της Επιτροπής, μέσω 
τηλεδιάσκεψης 
6. Γεώργιος Τσιάτας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος της Επιτροπής, 
μέσω τηλεδιάσκεψης.  
 

Απουσίαζε το μέλος της Επιτροπής Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
 

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΘΕΜΑ 4: 
Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 
4819_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-
Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο 
Ειδικός Λογαριασμός». 
 
Κατά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος που αφορούσε στο πρακτικό 
αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων 
που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός», ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση και την 
απόφαση επί του θέματος ως μέλος της εισηγητικής Επιτροπής. Τα εναπομείναντα 
μέλη ενέκριναν την αποχή του Προέδρου, ο Πρόεδρος αποχώρησε και δε 
συμμετείχε στη σχετική συζήτηση και ψηφοφορία, και χρέη Προέδρου ανέλαβε 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 
Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Toν ν. 3027/2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/28-06-2002] «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού 
……. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την Ίδρυση 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της 
ΣΕΛΕΤΕ και την παρ. 6, που αναφέρεται σε μεταφορά και μετονομασία του Ειδικού 
Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ και τη λειτουργία 
του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και εν γένει με τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Ειδικούς Λογαριασμούς των ΤΕΙ 
2. Την αριθ. 105277/Ζ1/12-8-2020 [ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020] Υπουργική 
Απόφαση ανασυγκρότησης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ  
3. Την αριθ. 61602/Ζ2/25-5-2022 [ΦΕΚ 443/τ. ΥΟΔΔ/30-5-2022] Υπουργική 
Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 105277/Ζ1/12-8-2020 απόφασης της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Ανασυγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 650)» 
4. Την αριθ. 18/7-6-2022 (Θ. 1.1) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ» 
5. Τον ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017] «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφ. Η΄ 
«Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ [αριθ. 23/16-6-2021 (Θ. 3.1) Πράξη της 
Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 3365/τ. Β’/28-7-2021)] 
7. Την αριθ. 166/17-6-2014 (Θ. 3.13) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής 
δημιουργίας και ανάληψης διαχείρισης του Προγράμματος 
8. Την αριθ. 7/22-6-2018 (Θ. 5.4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης 
9. Την αριθ. 27/16-9-2020 (Θ. 4.10.α) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ με την οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ορίζεται Επιστημονικός 
Υπεύθυνος Έργου 
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10. Την αριθ. 11/31-3-2022 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης για την υποστήριξη του εξοπλισμού και των ψηφιακών υποδομών 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων 
που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός» και ανασυγκρότησης της Επιτροπής 
αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
τη σύναψη συμβάσεων με συνεργάτες για τις ανάγκες του Προγράμματος 
11. Την αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
[ΑΔΑ: ΨΣΡ946Ψ8ΧΙ-ΤΗΕ] για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης 
για την υποστήριξη εξοπλισμού και ψηφιακών υποδομών του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-
Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός 
Λογαριασμός» 
12. Την από 7/4/2022 ανάρτηση της ανωτέρω Πρόσκλησης στην Ιστοσελίδα του 
ΕΛΚΕ 
13. Το γεγονός ότι η Πρόσκληση παρέμεινε αναρτημένη 30 ημερολογιακές ημέρες 
και τηρήθηκε προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευσή της για 
την υποβολή προτάσεων 
14. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/5735/8-6-2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της 
αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων, σύμφωνα με το οποίο ο μοναδικός 
υποψήφιος πληροί τα κριτήρια της Πρόσκλησης και λαμβάνει βαθμολογία 100 
μόρια 
15. Την αριθ. 122/2022 [ΑΔΑ: 6Μ2Σ46Ψ8ΧΙ-ΞΑ9] Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης 
 

μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. ΕΛ/5735/8-6-2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων 
της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 
169_2022/12-1-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: 
ΨΨΕΣ46Ψ8ΧΙ-0ΛΩ] για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την 
υποστήριξη εξοπλισμού και ψηφιακών υποδομών του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-
Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός 
Λογαριασμός», το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   
(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  

 

Μαρούσι, 7/6/2022 
 

Προς: Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ  
 

Θέμα: Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-
2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Προγράμματος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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«Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός 
Λογαριασμός». 

 

Σήμερα, 7/6/2022, ημέρα Τρίτη, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων στο 
πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με 
συνεργάτες για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική 
Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός», όπως συγκροτήθηκε με 
την αριθ. 11/31-3-2022 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 
πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας 
(1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός 
Λογαριασμός» για την υποστήριξη του εξοπλισμού και των ψηφιακών υποδομών του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 

Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους: 
1 Σπυρίδωνα Πανέτσο, Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, Επιστημονικό Υπεύθυνο του 

Προγράμματος, ως Πρόεδρο 
2 Γεράσιμο Παγιατάκη, Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 
3 Ιωάννη Κατσίρη, Επίκ. Καθηγητή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 

παρέλαβε (ενυπόγραφα) ένα (1) φάκελο υποψηφιότητας που υποβλήθηκε στον Ειδικό 
Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ και έλεγξε την εμπρόθεσμη υποβολή του, ως ακολούθως: 
 

1. Υποψήφιος/α με υπ΄αριθ. πρωτ. ΕΛ/4759/14-4-2022 αίτηση 
 

Στη συνέχεια, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-
2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προχώρησε στον έλεγχο και στην 
καταγραφή των κατατεθέντων δικαιολογητικών του μοναδικού υποψηφίου που αφορούν 
στις κατηγορίες των απαιτούμενων προσόντων, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική 
πρόσκληση και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

Πτυχίο 
Ηλεκτρονικού 
Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή 
ισότιμου της 
αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου 
από το ΔΟΑΤΑΠ 

Εκπληρωμένες 
στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
(για άντρες) 

Πιστοποιημένη 
γνώση  

Η/Υ 

Τεκμηριωμένη 
εμπειρία σε 
υποστήριξη 

Προγραμμάτων 
ΕΛΚΕ συναφής με 
το αντικείμενο της 
θέσης τουλάχιστον 
είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών 

 ΕΛ/4759/ 
14-4-2022 NAI NAI NAI NAI 

 

H Επιτροπή προχώρησε, με βάση τα διαλαμβανόμενα στη σχετική Πρόσκληση, στη 
μοριοδότηση των προσόντων του μοναδικού υποψηφίου, η οποία έχει ως εξής:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

Τεκμηριωμένη γνώση 
μίας ξένης γλώσσας 

[Επίπεδο Β2: 5 μόρια 
Επίπεδο  Γ1: 7 μόρια 

Επίπεδο Γ2: 10 μόρια] 

Μεταπτυχιακός 
Τίτλος Σπουδών της 
ημεδαπής ή ισότιμου 

της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένου από 
το ΔΟΑΤΑΠ συναφής 

με το αντικείμενο 
της θέσης 

Τεκμηριωμένη εμπειρία 
σε υποστήριξη 

Προγραμμάτων ΕΛΚΕ 
συναφής με το 

αντικείμενο της θέσης 
πέραν των είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών 
του απαιτούμενου 

προσόντος (α/α 4 του 
ανωτέρω πίνακα) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΟΡΙΩΝ 

 ΕΛ/4759/ 
14-4-2022 10 10 80 100 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με τον μοναδικό υποψήφιο, με 
αριθ. πρωτ. αίτηση ΕΛ/4759/14-4-2022, για την ανάθεση εργασιών για την υποστήριξη του 
εξοπλισμού και των ψηφιακών υποδομών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική 
Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός», σύμφωνα με τους όρους 
της αριθ. πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για χρονικό 
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διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής  Ερευνών ανάθεσης 
των εργασιών στο Πρόγραμμα Διαύγεια, έως τις 31/12/2022, με δυνατότητα παράτασης σε 
περίπτωση παράτασης του Προγράμματος. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τα μέλη 

Σπυρίδων Πανέτσος Γεράσιμος Παγιατάκης 
 

 Ιωάννης Κατσίρης 
 

β. Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών στον μοναδικό υποψήφιο της αριθ. πρωτ. 
4819_2022/7-4-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: 
ΨΣΡ946Ψ8ΧΙ-ΤΗΕ] για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την 
υποστήριξη εξοπλισμού και ψηφιακών υποδομών του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη-
Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός 
Λογαριασμός», ο οποίος πληροί τα κριτήρια της Πρόσκλησης και λαμβάνει 
βαθμολογία 100 μόρια, τη σύναψη της σχετικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και την υπογραφή της από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και 
Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου και τον απασχολούμενο, σύμφωνα με τον κάτωθι 
πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΤΙΓΚΑΣ 

Υποστήριξη εξοπλισμού και ψηφιακών υποδομών 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ανάπτυξη-Τεχνική και Συμβουλευτική 
Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο 
Ειδικός Λογαριασμός», σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. 4819_2022/7-4-2022 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
[ΑΔΑ: ΨΣΡ946Ψ8ΧΙ-ΤΗΕ] 

Από 1/7/2022 έως 
31/12/2022, 

με δυνατότητα 
παράτασης σε 

περίπτωση 
παράτασης 

λειτουργίας του 
Προγράμματος 

Πλήρους 
απασχόλησης 

ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
Α' 176/1612-2015) και τις σχετικές οδηγίες της με αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 
[ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ] εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και όποιες άλλες 
σχετικές οδηγίες τεθούν σε ισχύ αναφορικά με την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 
4354/2015. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος [Κατηγορία δαπάνης 
ΓΛΚ - Κατηγορία Δαπάνης στο Έργο: 60-00 «Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας (ΙΔΟΧ)]. 
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Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

  
  

Γεώργιος Χατζαράκης 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Παντελής Μαλατέστας 
 
 

Δημήτριος Ανέστης 
 
 

Αθανάσιος Ζήσης 
 
 

Γεώργιος Τσιάτας 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 

Αργυρώ Μεντάκη 

ΑΔΑ: ΨΞΨΧ46Ψ8ΧΙ-Ξ8Π
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