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Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» 
 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη 
σύμβασης έργου με έως τρείς (3) έμπειρους επιστήμονες για τη «διαχείριση ερευνητικών, 
μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ», στο πλαίσιο του 
έργου με τίτλο «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της 
ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής 
δραστηριότητας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Καθηγητή κ. 
Δημήτρη Γκρίτζαλη, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/745-
17/17.05.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ224469Β4Μ-ΚΗΩ). 
 
Σύμφωνα με την απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 με ημερομηνία 07/06/2017, επιλέχτηκαν οι προτάσεις 
των παρακάτω υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης: 
 

1. Καϊμάκη Αθανασίας  

2. Καραουλάνη Ελευθερίας-Νίκης  

3. Οικονομίδου Δέσποινας  

 

Επισημαίνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα και με τη ρητή σχετική πρόβλεψη της 
εμπλεκόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του 
προσώπου του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και την πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη 
σύναψη ή μη σύμβασης έργου με έναν ή περισσότερους υποψήφιους, ανάλογα με τις  
άμεσες ανάγκες του φορέα, αλλά και τις εκάστοτε ανά χρονικά διαστήματα προκύπτουσες. 
 
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην 
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι 
συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην 
διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς 
φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του 
αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και 
του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-
1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη 
αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ). 


