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Αθήνα, 17 Μαΐου 2019 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/9038-19 
 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης 
έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9038-19/02.04.2019, 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 639Μ469Β4Μ-ΦΓ2), στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS 
(FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR2), που χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου:  

 

«Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα 
εξαχθούν γραφήματα κλήσεων και συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών 
γραφημάτων κλήσεων, μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο 
των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the 
FASTEN Knowledge Base» 

 
Σύμφωνα με την απόφαση της 14ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, με ημερομηνία 15/05/2019 (ΑΔΑ: 
Ψ47Η469Β4Μ-Υ5Ζ), επιλέχτηκε η πρόταση της  παρακάτω υποψηφίας: 
 

1. Κωνσταντίνας Δρίτσα  
 

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). 

 


