
Απόζπαζμα από ηα πρακηικά ηης ζσνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ Ινζηιηούηοσ Αζηικού 

Περιβάλλονηος και Ανθρώπινοσ Δσναμικού (ΕΠΙΑΠΑΔ) Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ ποσ 

πραγμαηοποιήθηκε ηην 28.06.2019 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα, εκέξα  Παξαζθεπή  28.06.2019, ζηα γξαθεία ηνπ Δξεπλεηηθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ 

θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, ζηελ Καιιηζέα θαη επί ηεο νδνύ Αξηζηνηέινπο αξηζκ. 29, ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ζε λόκηκε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

ηελ ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη νη : Αλαπ. Καζ. Α. Ρνβνιήο, Καζ. Κ. Μπίζαο,  

Καζ. Α. Γεδνπζόπνπινο, Αλαπ. Καζ. . Νηεγηαλλάθεο, Δπηθ. Καζ. Α. Μηκήο. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 452/1995, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

από ην Π.Γ. 369/1998 θαη ηεο ππ.αξ.33/27/22.1.2001 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ πνπ ελέθξηλε ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ, ην Γ.. λνκίκσο 

πξνρσξά ζηε ζπδήηεζε ησλ ζέκαησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σεο ζπλεδξίαζεο πξνεδξεύεη ν Γηεπζπληήο 

ηνπ ΙΑΠΑΓ, Καζ. Κ. Ρνβνιήο θαη ρξέε Γξακκαηέσο εθηειεί ν θ. Α. Κνιεκελάθεο. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 2: Έγκριζη αποηελεζμάηων για ηην επιλογή προζωπικού και έγκριζη ζσμβάζεων ανάθεζης 

έργοσ 

…………………………………………………………………………………………………...………… 

Β. Σν Γ ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ' αξηζ. Α.Π.: 30/22.05.2019 (ΑΓΑ: 9ΓΘΟ46ΜΞΓΘ-Υ65) Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, 

γηα ηελ επηινγή Δπηζηεκνληθνύ πλεξγάηε γηα ηελ πινπνίεζε έξεπλαο ζηε δηεξεύλεζε ηεο θνηλσληθό-

νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ησλ πνιηηηθώλ κεηξηαζκνύ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνκέα ησλ δελδξσδώλ 

θαιιηεξγεηώλ ζην πιαίζην ηνπ  Δπξσπατθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο LIFE CLIMATREE. 

2. Σν από 20.06.2019 Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε ηελ από 07/01/2019 απόθαζε ηνπ Γ (ΑΓΑ: 9ΓΝΑ46ΜΞΓΘ-3ΛΓ). 

3. Σν γεγνλόο όηη δελ ππήξμαλ ζπλππνςήθηνη γηα ηελ ζέζε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεξγάηε. Απνθαζίδεη 

νκόθσλα ηελ επηινγή ηνπ ππνςήθηνπ Κνιεκελάθε Αληώληνπ θαη εγθξίλεη ζύλαςε ύκβαζεο Αλάζεζεο  

Έξγνπ κε ρξνληθή δηάξθεηα από ηελ 01.07.2019 έσο ηελ 30.09.2019, πνζνύ (5.000,00€) πέληε ρηιηάδσλ 

επξώ. 

………………………………………………………………………………………………… 

Γηαβάδνληαη θαη επηθπξώλνληαη ηα παξόληα πξαθηηθά. 

 

 

 
Ακριβές απόζπαζμα 

Αθήνα, 01.07.2019 

Ο Διεσθσνηής ηοσ ΙΑΠΑΔ 

Καθηγηηής Ανηώνιος Ροβολής 

ΑΔΑ: Ψ6ΑΞ46ΜΞΓΘ-ΦΥΓ
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