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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αθήνα, 11/05/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡ. 6178
Έχοντας υπόψιν::
1.

το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,

2.

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

3.

το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'258), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83)και ισχύει,

4.

το Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄114) 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. 145/2003 «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας
(ΚΕΤΕΠ)» (ΦΕΚ Α’121), όπως ισχύει,

7.

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

8.

το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112), όπως ισχύει,

9.

την, από 08.04.2020 Απόφαση της 253ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. “Αθηνά” θέμα 8: «Ανάθεση καθηκόντων για την
άσκηση αρμοδιοτήτων οικονομικού και Διοικητικού Περιεχομένου»

10. την, από 25.07.2018 Απόφαση της 199ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. του Ε.Κ. “Αθηνά” περί «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων
στους Διευθυντές Ινστιτούτων να ενεργούν ως κύριοι διατάκτες».
11. τον, από 28-12-2018, εγκεκριμένο από την 213η Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
όπως ισχύει,
12. την, από 06.05.2020 Απόφαση της 255ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. του Ε.Κ. “Αθηνά” «Θ1. Συγκρότηση ΔΣ σε Σώμα &
Παροχή Εξουσιοδοτήσεων».
13. την, από 10.02.2021 Απόφαση της 285ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. “Αθηνά” «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων του
Γενικού Διευθυντή του ΕΚ Αθηνά»
14. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Κ. “Αθηνά” οικονομικού έτους 2021 με ΑΔΑ ΩΤΜΓ46ΜΤΛΡ-ΦΥ8
15. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΕΚ Αθηνά
16. την, από 30.12.2019 Απόφαση της 243ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. “Αθηνά” για την αποδοχή υλοποίησης του έργου
“ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΙ”
17. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω4ΨΖ469ΗΞΩ-2ΩΧ για την έγκριση κατανομής του προϋπολογισμού
ανά κατηγορίας δαπάνης και τις τροποποιήσεις αυτής με ΑΔΑ: GD.281.DIOIK-1220 και 6ΣΑΨ469ΗΞΩ-ΨΚΙ
18. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδ. GD.280.DSGD-1220_ep290 και ΑΔΑ: 60ΞΞ469ΗΞΩ-ΒΩ0
19. Την, από 06/05/2021 απόφαση της 293ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. ‘Αθηνά» για την έγκριση των αποτελεσμάτων.

ΑΔΑ: ΡΟΣΝ469ΗΞΩ-ΘΦΤ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό [GD.280.DSGD-1220_ep290], ως
ακολούθως:
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης ΙΙ», και μετά τη λήξη ισχύος της με κωδικό
GD.280.DSGD-1220_ep290 και ΑΔΑ: 60ΞΞ469ΗΞΩ-ΒΩ0 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, η ορισθείσα με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά» (284η Συνεδρία, 27-012021) Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε και αξιολόγησε τις ακόλουθες προτάσεις υποψηφιότητας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Προς
Ανάθεση
Έργου
GD.DEMa

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1

962/5.4.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ

GD.DEMa

2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2

1077/15.4.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ

GD.DEMa

3

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3

921/2.4.2021

ΕΓΚΥΡΟΣ

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.) που
περιείχαν οι εμπρόθεσμα υποβληθέντες φάκελοι και τους εξέλαβε ως έγκυρους.
Η παρακάτω υποψηφιότητα δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων για τον κωδικό προς ανάθεση έργου
GD.DEMa για τους λόγους που συνοπτικά αναφέρονται στη δεξιότερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Επομένως,
σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης και με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, η κάτωθι υποψηφιότητα
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Μη αποδεκτές υποψηφιότητες
Κωδικός Προς
Ανάθεση Έργου

Α/Α

GD.DEMa

1

Υποψηφιότητες

Σύντομη Αιτιολόγηση Απόρριψης Υποψηφιότητας

Δεν πληροί τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ στην Επικοινωνία ή το Μάρκετινγκ ή σχετικό
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 1
αντικείμενο
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό με την επικοινωνία ή
το μάρκετινγκ ή τη διοίκηση επιχειρήσεων αντικείμενο

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων, τα οποία περιλαμβάνονται στο
σχετικό κείμενο της Πρόσκλησης, για τις δύο (2) εμπρόθεσμες υποψηφιότητες που πληροί/ούν το σύνολο των
απαραίτητων προσόντων, ως εξής:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Α/Α

Κωδικός προς
ανάθεση έργου

Υποψηφιότητα

Συνολικός Βαθμός

2

GD.DEMa

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 2

63 μόρια

3

GD.DEMa

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 3

66 μόρια

Τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά και εγκρίθηκαν στην από 6/5/2021 293η 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.

ΑΔΑ: ΡΟΣΝ469ΗΞΩ-ΘΦΤ
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.

Για το «Ε.Κ. Αθηνά»

Ιωάννης Εμίρης
Γενικός Διευθυντής

