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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/42327-22 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) την από 02/11/2022 απόφαση της 140ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 
9ΥΣ6469Β4Μ-ΣΓΝ), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/42327-
22/07.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Η7Ψ469Β4Μ-
Φ1Ρ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SMALL BUT PERFECTLY FORMED: 
ACCELERATING THE RISE OF CIRCULAR AND SUSTAINABLE SMES IN FASHION-
SMALL BUT PERFECT», με κωδικό 11333801 (κωδικός θέσης 3338-PR4), με 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου, για τη σύναψη 
σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, Ερευνητικής και Διοικητικής 
υποστήριξης,  

 
2) την από 14/04/2021 απόφαση της 87ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ 
ΨΡΚ3469Β4Μ-ΛΣΖ), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης 
υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, 

 
3) την από 23/11/2022 απόφαση της 142ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 
Ρ6ΓΒ469Β4Μ-91Γ), όπου εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων με 
τα προσωρινά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, 

4) την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ενστάσεως επί των 
προσωρινών αποτελεσμάτων (ήτοι έως και τις 10/12/2022, στις 16:00), καθώς 
δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

5) τη μη αποδοχή της εν λόγω θέσης, εκ μέρους του επιτυχόντα κου Δημητρίου 
Συμεωνίδη, με ηλεκτρονικό του μήνυμα, στις 07/12/2022 (αρ. πρωτ. 
11333801/48674-22).  

 
ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 
1807/42327-22/07.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Η7Ψ469Β4Μ-
Φ1Ρ): 
 
 η διαδικασία επιλογής για την παραπάνω θέση, με κωδικό 3338-PR4, κηρύσσεται άγονη 
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