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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/3794-23 
 
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/3794-23/27.01.2023, Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ ΕΜΑΑ469Β4Μ-ΡΧ3), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CLIMATE RESILIENT-
REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE)», με κωδικό 11342001 
(κωδικός θέσης 3420-PR7), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικά 
Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, για μία (1) θέση συνεργάτη, για την «Ανάλυση 
κλιματικών δεδομένων και προετοιμασία επιστημονικού υλικού και δημοσιεύσεις σχετικά με τη 
μελέτη επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Αττική με βάση διαφορετικά σενάρια κλιματικής 
αλλαγής, στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας: WP1 (Project Management), WP2 (Systems Innovation 
Approach), WP3 (Dynamic Multi-Sectoral Resilience Modelling and Assessment Framework), WP4 
(Environmental Intelligence Management and Services), WP5 (Portfolio of innovations and support 
schemes), WP6 (Case Studies: Coordination and Implementation activities), WP7 (Financial issues and 
financing instruments/Business models), και WP8 (Impact maximization / Exploitation 
/Communication / Dissemination /Outreach / Replication)» 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 244 και 245 του Ν. 4957/20222 «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», και σύμφωνα με την απόφαση της 152ης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023, με ημερομηνία 22/02/2023 (ΑΔΑ: 6ΜΜ8469Β4Μ-ΩΚΘ), επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω 
υποψηφίου: 

1) Κωνσταντίνου Βαρώτσου (αρ. πρωτ. αίτησης 11342001/4880-23/02.02.2023) 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, ήτοι έως και την Τρίτη 07/03/2023, στις 16:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enstaseis-
elke@aueb.gr. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να 
είναι συγκεκριμένες. Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη ή την 
εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. 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 άσκησης 
ένστασης, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται 
οριστικά. 
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