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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/13670-22 
 
 
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 06/04/2022 απόφαση της 117ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΟΑ469Β4Μ-
ΔΨΤ), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/13670-22/11.04.2022 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΩΡ469Β4Μ-4ΒΥ), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εργαλειοθήκη για την ανάλυση, προβολή και 
προστασία του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος σε μικρούς πολιτιστικούς 
οργανισμούς-΄ΘΑΛΕΙΑ΄», (κωδ. Έργου: Τ2ΕΔΚ-01018) και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
11341401, μέσω της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 
Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ 
ΕΤΑΚ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131351, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 
Πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Μπάλτα, με δύο (2) 
φυσικά πρόσωπα, (Α) έναν (1) έμπειρο συνεργάτη κάτοχο πτυχίου Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ΜΔΕ και Διδακτορικό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ και την 
Επικοινωνία και (Β) ένα (1) συνεργάτη σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου,  
 

3) την από 06/04/2022 απόφαση της 117ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΓ469Β4Μ-
ΘΩΧ), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο 
πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, 
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4) την από 25/05/2022 απόφαση της 121ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΟ8469Β4Μ-
ΓΛ0), 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 Παρασκευή 03/06/2022), καθώς δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, 

6) την απόφαση της 123ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με ημερομηνία 08/06/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΘ9Ξ469Β4Μ-35Λ) 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. 
1807/13670-22/11.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΩΡ469Β4Μ-4ΒΥ), με την επιλογή των προτάσεων των 
παρακάτω υποψηφίων: 
 

Θέση Α: ένας (1) έμπειρος συνεργάτης κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, με ΜΔΕ και Διδακτορικό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία 

ΟΝΟΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 11341401/16652-22 /04.05.2022 

Θέση Β: ένας (1) συνεργάτης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή 
συναφούς αντικειμένου 

ΟΝΟΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΥΜΑ 11341401/16651-22 /04.05.2022 

 
 


