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Αθήνα, 05 Ιουνίου 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/13968-20
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης
έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13968-20/14.04.2020
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Υ56469Β4Μ-ΠΑΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου «TRANSFORMING ACADEMIC KNOWLEDGE TO DEVELOP ENTREPRENEURIAL
UNIVERSITIES IN PAKISTAN - TAKE UP (ERASMUS+)», με κωδικό 11324501 (κωδικός θέσης
3245-TU5), για την εκτέλεση του έργου:
«Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων
εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at
universities)), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan),
WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on
developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial
coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-theTrainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination,
visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)»
Σύμφωνα με την απόφαση της 49ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με ημερομηνία 03/06/2020 (ΑΔΑ:
Ω2ΦΒ469Β4Μ-ΦΣΜ), επιλέχθηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:
1) Έμμανουήλ Σοφικίτη (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11324501/15373-20)
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

