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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα, 16-03-2023 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡ. 202 

Έχοντας υπόψιν: 

1. το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α258), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α83) και ισχύει, 

2. το Ν. 4957/2022 "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022), 
όπως κάθε φορά ισχύει, 

3. το άρθρο 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α128), με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών 
Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ), 

4. το ΠΔ 145/2003 «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και 
Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)» (ΦΕΚ Α121), όπως ισχύει, 

5. το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006, το οποίο τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο 
Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (ΦΕΚ Α33), 

6. 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, 

7. την απόφαση της 316ης Συνεδρίας του ΔΣ του ΕΚ Αθηνά (23.12.2021) για την έγκριση του Οδηγού 

Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του ΕΚ Αθηνά με ΑΔΑ: 9Π3Μ469ΗΞΩ-Χ84, 

8. την απόφαση της 199ης Συνεδρίας του ΔΣ (25-7-2018) του ΕΚ Αθηνά για το θέμα «Παροχή εξουσιοδοτήσεων 

στους Διευθυντές ή τους Αναπληρωτές Διευθυντές των Ινστιτούτων να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες»,  

9. την απόφαση της 253ης Συνεδρίας του ΔΣ (8-4-2020) του ΕΚ Αθηνά για το θέμα «Ανάθεση καθηκόντων για την 

άσκηση αρμοδιοτήτων οικονομικού και διοικητικού περιεχομένου», 

10. την απόφαση της 329ης Συνεδρία ΔΣ (19-5-2022) του ΕΚ Αθηνά με θέμα "Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

σε Σώμα & παροχή εξουσιοδοτήσεων". 

11. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΕΚ Αθηνά και τη Μονάδα Corallia, 

12. την από 15.09.2022 απόφαση της 337ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του «Ε.Κ. Αθηνά», με την οποία εγκρίνεται η 

εκτέλεση του έργου με τίτλο " INTRANSIT - Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction 

SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business model innovation ", 

13. την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με COR-2022-10 και Ψ3Ω8469ΗΞΩ-96Χ, 

14. την από 09.03.2023 απόφαση της 352ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του «ΕΚ Αθηνά», με την οποία ακυρώνεται η 

πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Την δημοσίευση αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμβασης μίσθωσης έργου, με κωδ. 
[COR-2022-10] ως ακολούθως: 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTRANSIT - Strengthening the resilience of textile, aerospace, and construction 
SMEs to transition towards greener and more digital sectors with social and business model innovation», και σε 
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συνέχεια δημοσιοποίησης σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό COR-2022-10 και ΑΔΑ: 
Ψ3Ω8469ΗΞΩ-96Χ για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, ανακοινώνεται ότι 
ματαιώνεται η εν λόγω πρόσκληση χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου, 
λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως 
περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον 
προσωπικό. 

 
 
 
 
 
 

 
καθ. Ιωάννης Εμίρης 

 
 

 
Πρόεδρος Ε.Κ. «Αθηνά» 
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