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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/50547-21 
 

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 22/12/2021 απόφαση της 107ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6570469Β4Μ-
ΜΘΝ), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/50547-21/23.12.2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΘΑΜ469Β4Μ-0ΘΗ), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 
Φοιτητών του ΟΠΑ – Β’ Κύκλος Υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302 και 
με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Ξυλωμένο, με ένα (1) Ειδικό 
Επιστήμονα-Κοινωνικό Λειτουργό για την υποστήριξη των δράσεων πρόληψης και 
προαγωγής της ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ, 
 

3) την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΧΜ469Β4Μ-
Ω5Κ), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο 
πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, 

 
4) την από 11/05/2022 απόφαση της 120ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΝΕ469Β4Μ-
ΞΦΗ), όπου εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων με τα προσωρινά 
αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

 
5) την από 16/05/2022 αρ. πρωτ. 11282302/18864-22 εμπρόθεσμη ένσταση της 

υποψηφιότητας με  αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφιότητας 11282302/2235-
22/19.01.2022 κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων και 

 
6) την από 22/06/2022 απόφαση της 125ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΞ469Β4Μ-
Μ1Υ), περί έγκρισης του με αρ. πρωτ. 11282302/23678-22/20.06.2022 πρακτικού 
αξιολόγησης της ένστασης της υποψηφιότητας με  αρ. πρωτ. αίτησης 
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υποψηφιότητας 11282302/2235-22/19.01.2022, που υποβλήθηκε από την 
οριζόμενη ετήσια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων,  

 
7) την από 19/05/2022 αρ. πρωτ. 11282302/19349-22 εμπρόθεσμη ένσταση της 

υποψηφιότητας με  αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφιότητας 11282302/2244-
22/20.01.2022 κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων και  

 
8) την από 22/06/2022 απόφαση της 125ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: : ΡΠ81469Β4Μ-
Α3Ε), περί έγκρισης του με αρ. πρωτ. 11282302/23680-22/20.06.2022 πρακτικού 
αξιολόγησης της ένστασης της υποψηφιότητας με  αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφιότητας 11282302/2244-22/20.01.2022, που υποβλήθηκε από την 
οριζόμενη ετήσια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων,  

 
9) την από 08/12/2021 απόφαση της 106ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΧ2469Β4Μ-
ΓΒΣ), περί έγκρισης συγκρότησης ετήσιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων με φυσικά 
πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, 

 
10) την από 29/06/2022 απόφαση της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 9Ψ02469Β4Μ-
3Η7), όπου εγκρίθηκε το πρακτικό επαναξιολόγησης υποψηφιοτήτων της εν λόγω 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που υποβλήθηκε από την οριζόμενη 
επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων του εν λόγω έργου, μετά την 
προαναφερόμενη έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων, 

 
11) την με αρ. πρωτ. 11282302/18868-22/16.05.2022 έγγραφη ενημέρωση της 

επιλεγείσας υποψήφιας κας. Ελένης Χαριτάκη, με αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφιότητας: 11282302/1688-22/13.01.2022 περί μη διαθεσιμότητας της για την 
εκτέλεση που προκυρησσόμενου έργου, 
 

12) την από 06/07/2022 απόφαση της 127ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 94ΔΑ469Β4Μ-
Δ0Τ), όπου εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  
 

ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης και επαναξιολόγησης των 
προτάσεων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1807/50547-21/23.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΘΑΜ469Β4Μ-
0ΘΗ), με την επιλογή της πρότασης υποψηφιότητας του παρακάτω υποψηφίου: 
 
 
Ιωάννη Λυερού (με αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφιότητας: 11282302/2255-22/20.01.2022) 
 

 
 
 
 
 
  


