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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/13670-22 
 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων, για τη σύναψη 
συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13670-
22/11.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΩΡ469Β4Μ-4ΒΥ), στο 
πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «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 
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. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση της 121ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με ημερομηνία 25/05/2022 (ΑΔΑ: 
ΩΔΟ8469Β4Μ-ΓΛ0), επιλέχτηκαν οι προτάσεις 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 
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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. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο 
δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, 
κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων 
υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν 
προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την 
έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν 
ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος 
πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και 
του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 
28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των 
προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της 
προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά. 

 


