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     Αθήνα, 27/12/2021 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Νο 415 
 

Έχοντας υπόψιν:: 

1. το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α'114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

2. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,  

3. το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α'258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

4. το κεφ. ΙΑ του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», άρθρ. 75-83, όπως ισχύει, 

5. το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α'128) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών 
Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), 

6. το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και 
Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει, 

7. το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α'33) που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο 
Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», 

8. τον από 28.12.2018 εγκεκριμένο από ́ τη 213η Συνεδρία του του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά Εσωτερικό ́ Κανονισμό́ 
Λειτουργίας, όπως ισχύει, 

9. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΕΚ Αθηνά, 

10. τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΚ Αθηνά του οικονομικού έτους 2021 με ΑΔΑ  6ΙΔΚ469ΗΞΩ-Κ4Ο 

11. την από 01.11.2021 απόφαση της 310ηw   Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά για το θέμα «Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα & 
παροχή εξουσιοδοτήσεων», 

12. Tην από τις 18/10/2021 Σύμβαση του Έργου με τίτλο «REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP 
Protocol Stacks in Smart-City Environments». 

13. Tην από 14/10/2021 απόφαση της 308ης Συνεδρίας του ΔΣ του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», με την οποία 
εγκρίνεται η εκτέλεση του Έργου με τίτλο «REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol 
Stacks in Smart-City Environments».  

14. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΚΨΕ469ΗΞΩ-ΡΓΘ για την έγκριση της κατανομής του 
προϋπολογισμού, ανά κατηγορία δαπάνης, του έργου REWIRE για τα έτη 2021-2022. 

15. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδ. PED.311.REW.ΧΑΝ.1121 και ΑΔΑ: ΨΚΦ9469ΗΞΩ-Π0Ε 

16. Την από 29/12/2021 απόφαση της 316ης   Συνεδρίας του Δ.Σ. του «ΕΚ Αθηνά», για την έγκριση των αποτελεσμάτων 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Την δημοσίευση αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος χορήγησης υποτροφίας, με κωδ.  
[PED.311.REW.ΧΑΝ.1121] ως ακολούθως: 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης (Έργου) «REWIRE: Experimenting with SDN-based Adaptable Non-IP Protocol 
Stacks in Smart-City Environments», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό PED.311.REW.ΧΑΝ.1121 και ΑΔΑ: 
ΨΚΦ9469ΗΞΩ-Π0Ε Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή 
μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27.01.2021) Επιτροπή 
Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες αιτήσεις υποψηφιότητας: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Κωδικός προς 
Ανάθεση 
Έργου 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

REW-02 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1 4257/15-11-2021 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

REW-02 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2 4846/08-12-2021 ΕΓΚΥΡΟΣ 

Η υπ’ αρ. πρωτ. 4257/15-11-2021 υποψηφιότητα αποσύρθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 4506/26-11-2021 αίτημα του/της 
υποψηφίου/ας. 
 
Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που 
περιείχε ο εμπρόθεσμα υποβληθείς φάκελος και τον εξέλαβε ως έγκυρο. 

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο 
σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για την μία (1) εμπρόθεσμη υποψηφιότητα που πληροί το σύνολο των απαραίτητων 
προσόντων, ως εξής: 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α Κωδικός προς ανάθεση έργου Υποψηφιότητα Συνολικός Βαθμός 

1 REW-02 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2 65 μόρια 

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 23/12/2021 316η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Κ. «Αθηνά». 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα:   

• εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν 
ένσταση κατά της κατάταξής τους με γραπτή αίτησή τους προς το Ε.Κ. «Αθηνά»,  

• πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης 
των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ε.Κ. «Αθηνά» εντός 5 
εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των 
προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, τα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και θα 
υπογραφεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη σύμβαση, άνευ έτερης διαδικασίας. 

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, αυτές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή και θα υποβληθούν στο ΔΣ 
προς έγκριση. 

 
 

Καθ. Iωάννης Εμίρης 
 
 

Γενικός Διευθυντής Ε.Κ. Αθηνά 
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