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Αθήνα, 05/08/2015 

Αρ. Πρωτ.EAA:1589 

 ΑΠΟΦΑΣΗ  

Θέμα: Aποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύμβαση 
μίσθωσης έργου  

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις: 

 α. του Ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 
άλλες διατάξεις» 

 β. του Π.Δ.62/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών», 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 

 γ. της απόφασης 4908(ΦΟΡ)255/23.3.1995 «Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Ε.Α.Α.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 

 δ. της  Κ.Υ.Α. 5439/1985 όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα 

 ε. του κανονισμού λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού (Συνεδρίαση Δ.Σ. 
850/1995) 

2.  τη με αριθ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3346/09.7.2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων 

3..  Το με αρ. πρωτ. EAA. 1569/30.7.15 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης για 
επιλογή συμβασιούχων θέσεων  στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΚΡΗΠΙΣ-
ΑΣΠΙΔΑ: Αναβάθμιση Υποδομών για την Αντισεισμική Προστασία της 
Χώρας και Ενίσχυση της Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας» 
. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αποδεχόμαστε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος με τίτλο ««ΚΡΗΠΙΣ-
ΑΣΠΙΔΑ: Αναβάθμιση Υποδομών για την Αντισεισμική Προστασία της Χώρας και 
Ενίσχυση της Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας» που υλοποιείται στα 
πλαίσια της δράσης  « Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων –ΚΡΗΠΙΣ», 
και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα κα Επιχειρηματικότητα» 
(ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.)1 «Δημιουργία κα Αξιοποίηση της 
Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής 
στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από εθνικούς πόρους και εγκρίνουμε τη σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τους 
όρους της ως άνω πρόσκλησης. 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 
αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στον ΕΛΚΕ /ΕΑΑ εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Η απόφαση 
αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον 
ιστότοπο του φορέα.   

 

Ο Πρόεδρος του ΕΑΑ 

 

 

Καθ. Κανάρης Τσίγκανος 
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