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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 677 

 

Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00 συνεδρίασε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Παρόντες:  

Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος 

Αθανάσιος Κακαρούντας, Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος 

Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Μέλος 

Αικατερίνη Πραματάρη, Μέλος 

Ζήνων Μούσμουλας, Μέλος 

 

Απούσα: 

Κλειώ Σγουροπούλου, Μέλος 

 

Παρίστανται επίσης: 

Ζωή Παναγιωτάρα, Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας 

Γεωργία Δικαιουλάκου, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζει, συζητά και 

λαμβάνει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

[…] 

Μετά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του Θέματος 1, η κα Αικατερίνη 

Πραματάρη αποχώρησε και εξουσιοδότησε τον κ. Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγγρίνη να 

την εκπροσωπήσει. 

[…] 

Θέμα 8: Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 2638/07.02.2023 Πρακτικού Αξιολόγησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

του Υποέργου 1 «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Επέκταση 

ΑΤΛΑΣ» της Πράξης «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Επέκταση 

ΑΤΛΑΣ» 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει το Σώμα για τα ακόλουθα: 

Με την 1371/ΑΣ/23-01-2023 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 

εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1«Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Επέκταση 

ΑΤΛΑΣ» της Πράξης «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής άσκησης 

των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Επέκταση ΑΤΛΑΣ».  

 

Η Πρόσκληση δημοσιεύθηκε νομότυπα στις 23.01.2023 στην ιστοσελίδα της ΕΔΥΤΕ:  

 

https://grnet.gr/2023/01/23/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%

b7%cf%83%ce%b7-

https://grnet.gr/2023/01/23/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-158/
https://grnet.gr/2023/01/23/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-158/
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%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-

%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%b

d%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-158/ 

 

 

Το αντικείμενα των υπηρεσιών και οι αντίστοιχες αυτών ειδικότητες, όπως αυτό 

αποτυπώνεται στο κεφάλαιο «Περιγραφή Έργου» (σελ. 14 έως 22 της ως άνω 

Πρόσκλησης), είναι: 

  

Αριθμός Τίτλος αντικειμένου υπηρεσιών Διάρκεια Σύμβασης 

1 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με 

αντικείμενο την ανάπτυξη, 

λειτουργία και υποστήριξη 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

31/10/2023 

2 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με 

αντικείμενο την ανάπτυξη, 

λειτουργία και υποστήριξη 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

31/10/2023 

3 

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με 

αντικείμενο τον τεχνικό σχεδιασμό, 

την υλοποίηση και ασφάλεια 

συστημάτων υπολογιστών για την 

ανάπτυξη, λειτουργία και 

υποστήριξη πληροφοριακών 

συστημάτων 

31/10/2023 

 

 

Για τα αντικείμενα 1 έως 3 υποβλήθηκαν νομοτύπως οι παρακάτω εκδηλώσεις 

ενδιαφέροντος : 

 

 

Α/Α 
Αρ. 

Πρωτ. 
Ημερομηνία 

Αριθμός 

Αντικειμένου 

Υπηρεσιών 

Ονοματεπώνυμο 

1.  1629 30/01/2023 1 […] 

2.  1485 25/01/2023 2 […] 

3.  1631 30/01/2023 3 […] 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

667/2.12.2022/Θέμα 5 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,    

εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων, έλεγξε την πληρότητα αυτών 

για την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων της πρόσκλησης και διαπίστωσε ότι οι 

υποψήφιοι, καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα των αντικειμένων των υπηρεσιών για 

τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, και μπορούν να ενταχθούν σε διαδικασία 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης/επιλογής (Βήμα 2).  

 

[…] 

 

https://grnet.gr/2023/01/23/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-158/
https://grnet.gr/2023/01/23/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-158/
https://grnet.gr/2023/01/23/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3-158/
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή συνέταξε τους ακόλουθους πίνακες κατάταξης και 

επιτυχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ πρωτ. 1375/ΑΣ/23.01.2023 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

του Υποέργου 1 «Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής άσκησης των 

φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Επέκταση ΑΤΛΑΣ» της Πράξης «Κεντρικές 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης – Επέκταση ΑΤΛΑΣ», ως εξής: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

Κωδικός 

αντικειμένου 

υπηρεσιών 

Ονοματεπώνυμο - Αρ.Πρωτ.Αίτησης Συνολικός Βαθμός (Β) 

1 […] 1629/30.01.2023 95.48 

2 […] 1485/25.01.2023 95.21 

3 […] 1631/30.01.2023 94.23 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

 

Κωδικός 

αντικειμένου 

υπηρεσιών 

Ονοματεπώνυμο - Αρ.Πρωτ.Αίτησης Συνολικός Βαθμός (Β) 

1 […] 1629/30.01.2023 95.48 

2 […] 1485/25.01.2023 95.21 

3 […] 1631/30.01.2023 94.23 

 

 

Στην εισήγηση του παρόντος προσαρτάται το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2638/07.02.2023 

Πρακτικό Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά 

η αξιολόγηση των υποψηφίων.  

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στον 

διαδικτυακό τόπο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. να υποβάλουν ένσταση κατά της κατάταξής τους 
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με γραπτή αίτησή τους προς την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που 

αφορούν στη συνέντευξη. 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Σώμα την έγκριση:  

1. Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2638/07.02.2023  Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 

2. Της αποδοχής των υποψηφιοτήτων και της κατάρτισης των αντίστοιχων τριών 

(3) συμβάσεων μίσθωσης έργου με τα πρόσωπα και για τα αντικείμενα 

υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα επιτυχόντων,   

3. Της παροχής εξουσιοδότησης προς τον ίδιο να προβεί στην κατάρτιση και 

υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, 

4. Της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια» των ανωτέρω πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων καταλλήλως 

διαμορφωμένων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει: 

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2638/07.02.2023  Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 

2. Την αποδοχή των υποψηφιοτήτων και την κατάρτιση των αντίστοιχων τριών (3) 

συμβάσεων μίσθωσης έργου με τα πρόσωπα και για τα αντικείμενα υπηρεσιών 

που περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα επιτυχόντων,   

3. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 

να προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων και των 

τυχόν τροποποιήσεων αυτών, 

4. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια» των ανωτέρω πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων καταλλήλως 

διαμορφωμένων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού Νο 677 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

 

Αθήνα, 09/02/2023 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε 

Καθ. Στέφανος Κόλλιας 
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