Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831
46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831
E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/4607-20
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης
έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/4607-20/12.02.2020
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕΣΘ469Β4Μ-Φ5Λ), στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ
ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)», με κωδικό έργου 11319601, που
χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic
Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου:
«Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων (Multilevel SEM), για την κάλυψη
ερευνητικών κενών σε θέματα οργανωσιακής γνώσης και διαδικασιών μάθησης, μέσω
της ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων της οργανωσιακής μάθησης, καθώς και
μέσω του εμπειρικού ελέγχου των ρυθμιστικών παραγόντων των σχέσεων της
οργανωσιακής μάθησης με την εταιρική απόδοση και την καινοτομία»
Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει τα εξής:
1.
2.
3.
4.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (WP1)
Ερευνητικό Πλαίσιο και Υποθέσεις (WP2)
Δείγμα Έρευνας και Συλλογή Δεδομένων (WP3)
Δημοσιοποίηση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (WP5)

Σύμφωνα με την απόφαση της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με ημερομηνία 11/03/2020 (ΑΔΑ:
ΩΓΩΛ469Β4Μ-ΔΧΥ), επιλέχθηκε η πρόταση του υποψηφίου με:
1) Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11319601/5559-20/18.02.2020
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. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς
φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του
αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και
του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/41631/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη
αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ). Σε περίπτωση άπρακτης
παρόδου της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 2023/Δ

