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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/45256-21 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση & λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κι άλλες διατάξεις», 
 

2) την από 24/11/2021 απόφαση της 105ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΘΛΩ469Β4Μ-
1ΤΜ), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/45256-21/26.11.2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 615Υ469Β4Μ-ΚΘΔ), στο πλαίσιο 
υλοποίησης έργου «Αγορές δεδομένων για ΙοΤ ομοσπονδίες (IoTFeds)», με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5129412 (κωδ. Έργου: Τ2ΕΔΚ-02178) και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
11339701 και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σταμούλη, με 
έναν (1) Ερευνητή κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πληροφορικής ή 
Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης Δεδομένων ή Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας,  
 

3) την από 24/11/2021 απόφαση της 105ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 69ΕΕ469Β4Μ-
ΠΔΩ), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο 
πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, 
 

4) την από 12/01/2022 απόφαση της 108ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΦΛ469Β4Μ-
ΒΙΧ), όπου εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων με τα προσωρινά 
αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
 

5) την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ενστάσεως επί των προσωρινών 
αποτελεσμάτων (ήτοι ως και Πέμπτη 20/01/2022), καθώς δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, 
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6) την απόφαση της 110ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με ημερομηνία 09/02/2022 (ΑΔΑ: 
6162469Β4Μ-ΖΧΤ) με την οποία εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

 
ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 
1807/45256-21/26.11.2021 (ΑΔΑ: 615Υ469Β4Μ-ΚΘΔ), με την επιλογή της πρότασης της 
παρακάτω υποψηφίου: 
 
Δήμητρας-Ευαγγελίας Καραδήμου (με αρ. πρωτ. αίτησης υποψ.: 11339701/49358-
21/15.12.2021) 


