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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/9600-20 
 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης 
έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9600-20/12.03.2020 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΡΣΖ469Β4Μ-ΝΧ4), για τις ανάγκες του έργου 
με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
"Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business 
Administration - MBA INTERNATIONAL)"» με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009) και με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Klas Eric Soderquist, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο 
συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης.   
 
Σύμφωνα με την απόφαση της 44ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με ημερομηνία 29/04/2020 (ΑΔΑ: 
ΨΑ4Ε469Β4Μ-8ΓΗ), επιλέχτηκε η πρόταση της παρακάτω υποψηφίας: 
 
 
Αναστασίας Διαμαντοπούλου (με αρ.πρωτ. αίτησης υποψηφίου: 1500/26-03-2020)   
 

 
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/4163-1/6-7-2012 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.  
 

 


