
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες

Δ/νση

Κατερίνα Γκογκόνη

:

:

Χρήστου Λαδά 6

Αρ.Πρωτ. : 36476/2020

Αθήνα, 25/11/2020

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Της 165ης συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών της 25/11/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Έγκριση απασχ. προσωπ. του ΕΚΠΑ για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ' αμοιβή σε ερευνητικά έργα/ 

προγράμματα (άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 4485/2017)

:Χρηματοδότης ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Παν/μιο Αθηνών - :Αποδέκτης ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Έρευνα : 15348

: ΠΜΣ "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"Αντικείμενο

Θέμα : Έγκριση απασχόλησης προσωπικού του ΕΚΠΑ για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ' 

αμοιβή σε ερευνητικά έργα/ προγράμματα (άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 4485/2017): 

Γαϊτανάρη Α. Πολυξένη, Τριάντου Ν. Ελένη

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. ιβ΄ και 64 παρ. 1  του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

2) Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ.112 Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»

3) Τις διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος, 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015,

5) Τις διατάξεις του άρθρου 31 και 35 του Ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»., σύμφωνα με τις οποίες μετά από άδεια ο 

υπάλληλος  μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή με τις εξής προϋποθέσεις: α) το έργο ή η 

εργασία να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης και β) να μην παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση 

της υπηρεσίας του,

6) Το με αριθμ. πρωτ. 096680/2020 αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου, Θεόδωρου 

Βασιλακόπουλου, για την έγκριση απασχόλησης των κ.κ. Πολυξένης Γαϊτανάρη Μέλος Ε.ΔΙ.Π του 

ΕΚΠΑ για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, συνολικού κόστους 7.200,00€, διάρκειας 
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δώδεκα (12) μηνών ήτοι από 01.01.2021 έως 31.12.2021και Ελένης Τριάντου μέλος Ε.Τ.Ε.Π., για την 

εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, συνολικού κόστους 7.200,00€, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών 

ήτοι από 01.01.2021 έως 31.12.2021, με αντικείμενο απασχόλησης: «Συντονισμός των ομιλητών του 

ΠΜΣ. Οργάνωση των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών», 

στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 15348 και τίτλο «ΠΜΣ "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"».

7) Το αίτημα της κ. Πολυξένης Γαϊτανάρη για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, κόστος 

7.200,00 €, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ήτοι από 01.01.2021 έως 31.12.2021, στο πλαίσιο του 

έργου με Κ.Ε. 15348 και τίτλο «ΠΜΣ "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"».

8) Το αίτημα της κ. Ελένης Τριάντου για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, κόστος 7.200,00 

€, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ήτοι από 01.01.2021 έως 31.12.2021, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 

15348 και τίτλο «ΠΜΣ "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"».

9) Την απόφαση της 29.10.2020 Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας - Ιατρική Σχολή, 

σύμφωνα με την οποία οι κ.κ. Πολυξένη Γαϊτανάρη και Ελένη Τριάντου δύνανται να εκτελέσουν 

πρόσθετο έργου καθώς η απασχόληση θα γίνεται εκτός συμβατικού ωραρίου χωρίς να παρακωλύονται 

τα υπαλληλικά καθήκοντά τους.

10) Η αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση είναι εντός των ανώτατων ορίων που προβλέπει η 

ισχύουσα νομοθεσία, έχει προβλεφθεί στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου 

Προϋπολογισμού του έργου, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και υπάρχει το ταμειακό υπόλοιπο στην 

αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του προϋπολογισμού για την κάλυψή της.

11) Την υποχρέωση της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ να δεσμεύσει κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό 

του 2021 πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δαπάνης το ποσό των 14.400,00 ευρώ, μετά την 

έγκριση αυτού από το αρμόδιο όργανο. 

Αποφασίζει

α) Την έγκριση δέσμευσης συνολικού ποσού 14.400,00 ευρώ, στο  οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα 

με τις  διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 5 περ. του Ν. 4610/2019, με σκοπό την απασχόληση προσωπικού 

στο έργο με Κ.Ε. 15348 και τίτλο «ΠΜΣ "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"».

β) Την έγκριση της εκτέλεσης πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή της υπαλλήλου στο έργο με Κ.Ε. 15348 

και τίτλο «ΠΜΣ "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"», με τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ονοματεπώνυμο: Γαϊτανάρη Α. Πολυξένη

Κλάδος: Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες ήτοι από 1.1.2021 - 31.12.2021

Αντικείμενο απασχόλησης: Συντονισμός των ομιλητών του ΠΜΣ. Οργάνωση των παρουσιάσεων των 

διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών

Συνολικό κόστος απασχόλησης: 7.200,00€

Ονοματεπώνυμο: Τριάντου Ν. Ελένη 

Κλάδος: Ε.Τ.Ε.Π.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες ήτοι από 1.1.2021 - 31.12.2021

Αντικείμενο απασχόλησης: Συντονισμός των μαθημάτων. Οργάνωση των χώρων στους οποίους 
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διεξάγονται οι ομιλίες του ΠΜΣ. Διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων του ΠΜΣ

Συνολικό κόστος απασχόλησης: 7.200,00€

Η ορθή εκτέλεση του αντικειμένου του έργου θα πιστοποιείται από βεβαίωση του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου περί καλής εκτέλεσης αυτού. 

Η έναρξη της απασχόλησης των δικαιούχων θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασής 

τους στη "Διαύγεια".

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης
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