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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/40054-22 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21-07-2022, τ.Α΄) και ιδιαίτερα των αρ. 
232, 236 παρ. 2 και 243 έως 245 
 

2) την από 25/10/2022 απόφαση της 139ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΩΥΚΘ469Β4Μ-
Π3Υ), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/40054-22/27.10.2022 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΘΜΖ469Β4Μ-ΧΚ9), στο πλαίσιο 
υλοποίησης έργου 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 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανης 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 07/12/2022 απόφαση της 144ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΩΤΠΝ469Β4Μ-
ΜΧΤ), όπου εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων με τα προσωρινά 
αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

5) την από 09/12/2022 ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΟΠΑ 
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6) την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ενστάσεως επί των προσωρινών 
αποτελεσμάτων (ήτοι έως και την Τετάρτη  14/12/2022 στις 16:00), καθώς δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

7) την υπ’αριθμ. 11339101/50883-22/19.12.2022 ενημέρωση της επιλεγείσας κας 
Άννας Τριανταφυλλίδου, με αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφιότητας: 11339101/42355-
22/08.11.2022, περί μη διαθεσιμότητας της τη δεδομένη χρονική στιγμή για την 
κάλυψη των αναγκών του εν λόγω έργου και τη μη ύπαρξη άλλων υποψηφίων-
επιλαχόντων  

8) την απόφαση της 146ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 με ημερομηνία 21/12/2022 (ΑΔΑ: 
ΩΜΨΑ469Β4Μ-ΨΓΧ) 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. 
1807/40054-22/27.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΜΖ469Β4Μ-ΧΚ9), κηρύσσοντας την εν λόγω 
διαδικασία επιλογής άγονη. 

 

 


