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Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενου έργου «Smart4All»   

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις: 

I. του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83), όπως ισχύει, 

II. του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 άρθρο 23), 

III. του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει, 

IV. του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 άρθρο 178) όπως ισχύει, 

V. του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 

2. Tο ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (Κωδικός 

Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 574837 με ημερομηνία 04.03.2016) 

σύμφωνα με την από 27.07.2015 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων περί τροποποίησης των 

άρθρων και κωδικοποίησης του καταστατικού)   

3. Τον από 25.10.2006 εγκεκριμένο, από την 201 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιστημονικού 

Πάρκου Πατρών, Εσωτερικό Κανονισμό, και τις τροποποιήσεις/προσθήκες αυτού 

4. Το από 27.11.2015 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για τον ορισμό 

του Δ.Σ. της ΕΠΠ Α.Ε. και την από 08.12.2015 Απόφαση της 299 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΠΠ περί συγκρότησης σε σώμα των μελών του ΔΣ του Επιστημονικού 

Πάρκου Πατρών (Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 542680 με 

ημερομηνία 25.01.2016). 

5. Τις κατά περιπτώσεις διατάξεις που διέπουν το “Horizon 2020 – το 

Προγραμματικό Πλάισιο για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014-2020)” 

6.Τους όρους του εγκεκριμένου έργου, με ακρωνύμιο “SMART4ALL” & τίτλο “Self-sustained 

Cross Border Customized Cyber physical System Experiments for Capacity Building among 

European Stakeholders” και με αριθμό έργου: 872614 

7. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ για την ανάγκη πρόσληψης έκτακτου 

προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στην από 02.11.2020 

συνεδρίασή του. 

http://www.psp.org.gr/
mailto:veneri@psp.org.gr
ΑΔΑ: 6ΝΝ3ΟΡΕΤ-Τ5Λ
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8. Την με αριθ. Πρωτ. 25112 27.10.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού  στο πλαίσιο της υλοποίησης  

συγχρηματοδοτούμενου έργου 

9. Το με Αρ. Πρωτ.: 25184 26.11.2020 Πρακτικό Αξιολόγησης για την πρόσληψη προσωπικού 

για την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού στο 

πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου 

10. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Επιστημονικού Πάρκου 

Πατρών 

 

Αποφασίζει 

 

Την σύναψη σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου με τον κο Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο 

με δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης. 

 

Η αμοιβή και οι σχετικοί όροι ανάθεσης είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις, τον 

προϋπολογισμό του έργου και τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΠΠ. 

 

 
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ 

 

Βασίλειος Αναστασόπουλος 

http://www.psp.org.gr/
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