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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/51547-22 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ιδιαίτερα των αρ.232, 
236 παρ. 2 και 243 έως 245, 
 

2) την από 21/12/2022 απόφαση της 146ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 
9ΟΑΘ469Β4Μ-ΚΓ8), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/51547-
22/22.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΗΣΑ469Β4Μ-9ΕΛ), 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Αναβάθμιση της ποιότητας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» της Πράξης 
«Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της 
ΜΟ.ΔΙ.Π.» με κωδικό ΟΠΣ 5093119 και κωδικό ΕΛΚΕ 11339101 που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους και με 
επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο 
Βασδέκη, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και 
διοίκησης ποιότητας, 
 

3) την από 05/10/2022 απόφαση της 136ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ1Χ7469Β4Μ-
Ο0Γ), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο 
πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, 
 

4) την από 15/02/2023 απόφαση της 151ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΒΗ469Β4Μ-
3ΒΗ), όπου εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων με τα προσωρινά 
αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
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5) την από 20/02/2023 με αρ. πρωτ. 11339101/6710-23 εμπρόθεσμη ένσταση της 
υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφιότητας 11339101/997-23/09.01.2023 
κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων, 
 

6) την από 08/03/2023 απόφαση της 153ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΛΧΒ469Β4Μ-
442), περί έγκρισης του με αρ. πρωτ. 11339101/9358-23/07.03.2023 πρακτικού 
αξιολόγησης της εν λόγω ένστασης, που υποβλήθηκε από την οριζόμενη επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων και δεν μεταβάλλει το αρχικό και προσωρινό αποτέλεσμα 
αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης, 
 

7) την από 21/09/2022 απόφαση της 133ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΩ469Β4Μ-
Φ96), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων με φυσικά 
πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, 
 

8) την απόφαση της 154ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 με ημερομηνία 15/03/2023 (ΑΔΑ: 
Ψ9ΖΣ469Β4Μ-Θ5Ω) 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. 
1807/51547-22/22.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΗΣΑ469Β4Μ-9ΕΛ), με την επιλογή της πρότασης 
υποψηφιότητας του παρακάτω υποψηφίου: 
 
Ιωάννη Μήλα (με αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφιότητας: 11339101/708-23/04.01.2023) 
 

 

 


