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ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Της 7ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών της 07/05/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο 

ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων

:Χρηματοδότης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΕΠΘ

Παν/μιο Αθηνών - :Αποδέκτης ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έρευνα : 17475

: Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Αντικείμενο

Θέμα : Έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης 

υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 15994/2021  πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕΦΓ46ΨΖ2Ν-6ΤΧ), για το γνωστικό αντικείμενο: «ΔΟΜΕΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» για τα μαθήματα (1ο Δομές δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού) 

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» 

(κωδ. ΟΠΣ/MIS 5093629) (Υποέργο 1 - Κ.Ε. 17475),

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4737/2020 (Α’ 204).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την με αριθμ. 28727/Ζ1/11.3.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1017 ) σύμφωνα με την οποία 

χρηματοδοτήθηκε το Ε.Κ.Π.Α. με το ποσό των 564.200 ευρώ για την απόδοση 217 υποτροφιών 

προς μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες.

5. Την από 29/10/2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΖ5146ΨΖ2Ν-ΡΟΦ) περί 

κατανομής 217 θέσεων υποτροφιών στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματος για την επιλογή 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού 

έργου με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ 

Κύκλου.

6. Την από 20/11/2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΜΙΧ46ΨΖ2Ν-9ΓΗ) για 

την κατανομή στα Τμήματα των υποτροφιών για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και 

ΑΔΑ: 9ΡΓΒ46ΨΖ2Ν-ΟΞΘ



υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου με σκοπό την υποστήριξη 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ Κύκλου.

7. Την από 07/04/2021 Απόφαση της Συγκλήτου με θέμα «Επικαιροποίηση της από 20/11/2020 

απόφασης της Συγκλήτου για την κατανομή στα Τμήματα των υποτροφιών για την επιλογή 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού 

έργου με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ 

Κύκλου» (ΑΔΑ: 6ΣΧΜ46ΨΖ2Ν-8ΙΗ).

8. Την από 31/03/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 

υποβολή της πρότασης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με 

την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» και ορίστηκε ως 

υπεύθυνος του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας μετά από απόφαση της Συγκλήτου 

(ΑΔΑ: ΩΥΒ746ΨΖ2Ν-4ΡΩ).

9. Την από 12/4/2021 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

δυνάμει της οποίας: α) καθορίστηκαν τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και μαθήματα των 

προγραμμάτων σπουδών στα οποία υφίσταται ανάγκη υποστήριξής τους με επικουρικό διδακτικό 

προσωπικό, β) πραγματοποιήθηκε η κατανομή του αριθμού των υποτροφιών του Τμήματος ανά 

γνωστικό αντικείμενο και ανά κατηγορία (πλήρης ή μερική) και γ) ορίστηκε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω20Ω46ΨΖ2Ν-363).

10. Την από 12/04/2021 Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5093629 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ46ΜΤΛΡ-Ι2Α).

11. Την από 14/04/2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 

δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με την παροχή επικουρικού 

διδακτικού έργου (ΑΔΑ: ΩΤΠΦ46ΨΖ2Ν-Ι47).

12 Την υπ’ αριθ. 15994/2021  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕΦΓ46ΨΖ2Ν-6ΤΧ), 

για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 

διδάκτορες της Σχολής Θετικών Επιστημών για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας [δύο (2) 

μερικές υποτροφίες] με την υποχρέωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου προς το 

πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και 

συγκεκριμένα στο γνωστικό αντικείμενο «ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» για τα μαθήματα (1ο Δομές 

δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με Κ.Ε. 

17475 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης με τίτλο 

«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση 

ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5093629), η οποία 

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος 

Καραδήμας

13 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 042734/2021 Πρακτικό Επιλογής και Αξιολόγησης της Επιτροπής 

που ορίστηκε με την από 14.4.2021 απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: 

ΩΤΠΦ46ΨΖ2Ν-Ι47) με συνημμένο το από 28.4.2021 απόσπασμα πρακτικού της 11ης  

Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με θέμα «Έγκριση αξιολογήσεων 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των 

ΑΔΑ: 9ΡΓΒ46ΨΖ2Ν-ΟΞΘ



κύριων διαλέξεων»).

Αποφασίζει 

α) Την αποδοχή  των προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων, 

για το γνωστικό αντικείμενο: «ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» για τα μαθήματα (1ο Δομές δεδομένων 

και Τεχνικές Προγραμματισμού), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο από 28..04.2021 απόσπασμα 

πρακτικών της 11ης  Συνέλευσης ακαδημ. Έτους 2020-2021 του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. 

πρωτ. 15994/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΦΓ46ΨΖ2Ν-6ΤΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως 

ακολούθως:

Γνωστικό Αντικείμενο: "ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" 

Μαθήματα :  (1ο Δομές δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού)

[δύο (2) μερικές υποτροφίες]

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου/ Σύνολο Μορίων (70)

1. 040556/25.4.2021 /                           /41,5

2. 039182/22.4.2021 /                           /36

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ (με σειρά κατάταξης)

Σειρά κατάταξης. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Σύνολο Μορίων (70)

-

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

Σειρά. Αριθμός Πρωτοκόλλου / Ονοματεπώνυμο

-

β) Εγκρίνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των επιλεγέντων, επιλαχόντων και τους πίνακες των 

αποκλεισθέντων ως ανωτέρω και γ) αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης απόδοσης υποτροφίας με τους 

παραπάνω επιλεγέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης με τον εκάστοτε υπότροφο έως 30/09/2021.

Σημειώνεται ότι κατά της ως άνω απόφασης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες 

οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τριών (3) ημερών είτε εγγράφως στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 

61, Αθήνα) είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr .  Η Επιτροπή 

Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, αποφαίνεται επί του περιεχομένου των 

ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε 

περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί 

σιωπηρά. 

Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του 

Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση 

άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων 

από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. 

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από 

την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.. Η σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο της άνω πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί μετά την 

έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

ΑΔΑ: 9ΡΓΒ46ΨΖ2Ν-ΟΞΘ
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