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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 27/02/2020
Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.6044

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 11η Συνεδρίαση της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις
21/02/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου με τίτλο «GEOLNC GREECE - Η Γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην
Ελλάδα», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6030, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων
ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού
εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ) [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: ΩΥΑΙ46Μ924-Β2Λ]
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με
σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

01

Έργο
«GEOLNC GREECE Η Γεωγραφική
διάσταση της
εισοδηματικής
ανισότητας στην
Ελλάδα»

Εξωτερικός Συνεργάτης
με αντικείμενο τη
συμμετοχή στην
υλοποίηση των πακέτων
εργασίας 1,2,3,4,5

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή καθηκόντων
Διάρκεια
Σύμβασης

Ερευνητής -Υποψήφιος
Διδάκτορας

Από την υπογραφή
της σύμβασης
έως 20/03/2022, με
δυνατότητα
ανανέωσης εφόσον
παραταθεί το έργο

Αριθμός
Ατόμων

1

Συνολική Αμοιβή

Έως 13.664,54€
συμπεριλαμβανομένου
όλων
των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των
κρατήσεων, των ασφαλιστικών
εισφορών
εργοδότη
και
εργαζομένου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
(Το τελικό ύψος της αμοιβής
τελεί υπό τους περιορισμούς
του χρηματοδότη και της
κείμενης νομοθεσίας)
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Εξωτερικός Συνεργάτης
με αντικείμενο τη
συμμετοχή στην
υλοποίηση των πακέτων
εργασίας 1,2,3,4,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
01

Συμμετοχή στην τεχνική
υποστήριξη του έργου

Από την υπογραφή
της σύμβασης
έως 20/03/2022, με
δυνατότητα
ανανέωσης εφόσον
παραταθεί το έργο

1

Έως 15.000,00€
συμπεριλαμβανομένου
όλων
των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των
κρατήσεων, των ασφαλιστικών
εισφορών
εργοδότη
και
εργαζομένου σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
(Το τελικό ύψος της αμοιβής
τελεί υπό τους περιορισμούς
του χρηματοδότη και της
κείμενης νομοθεσίας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων:
WP1 - State-of-the-art regarding methods and studies on income inequalities
1.1 Επισκόπηση βιβλιογραφίας: Στόχος του έργου αυτού είναι η διενέργεια μιας εκτενούς
ανάλυσης βάσει της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας (State-of-the-art) σχετικά με μελέτες
που έχουν διερευνήσει τις εισοδηματικές ανισότητες. Επιπλέον ταυτοποιούνται οι κύριοι
παράγοντες που επηρεάζουν την εισοδηματική ανισότητα και τα χωρικά της πρότυπα. Το
μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου θα βασίζεται στα αποτελέσματα αυτού του έργου.
1.2 Αξιολόγηση των μεθοδολογιών χωρικών δεδομένων: Αυτό το έργο θα επικεντρωθεί στην
αξιολόγηση υφιστάμενων μεθοδολογιών για την ανάλυση χωρικών δεδομένων. Τα
αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν ως εισροή για το επόμενα WP.
1.3 Συλλογή δεδομένων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την προσπάθεια εντοπισμού και
συλλογής όλων των απαραίτητων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ποσοτική
ανάλυση στα επόμενα βήματα του έργου.
1.4 Ομογενοποίηση, τυποποίηση δεδομένων: Αυτή η εργασία αναφέρεται στην τυποποίηση
των συλλεγόμενων δεδομένων, έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμα για περαιτέρω στατιστική
ανάλυση.
1.5 Δημιουργία βάσης δεδομένων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την δημιουργία της πλήρους
βάσης δεδομένων. Θα λειτουργήσει παράλληλα με τη συλλογή και την εναρμόνιση των
δεδομένων.
1.6 Περιγραφική / διερευνητική στατιστική ανάλυση του συνόλου δεδομένων: Αυτή η εργασία
περιλαμβάνει την περιγραφική ανάλυση της κατασκευαζόμενης βάσης δεδομένων ώστε να
έχει μια αρχική επισκόπηση σχετικά με την εξέλιξή της
στις επιλεγμένες μεταβλητές.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
1.3 Συλλογή δεδομένων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την προσπάθεια εντοπισμού και
συλλογής όλων των απαραίτητων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ποσοτική
ανάλυση στα επόμενα βήματα του έργου.
1.4 Ομογενοποίηση, τυποποίηση δεδομένων: Αυτή η εργασία αναφέρεται στην τυποποίηση
των συλλεγόμενων δεδομένων, έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμα για περαιτέρω στατιστική
ανάλυση.
1.5 Δημιουργία βάσης δεδομένων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την δημιουργία της πλήρους
βάσης δεδομένων. Θα λειτουργήσει παράλληλα με τη συλλογή και την εναρμόνιση των
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δεδομένων.
WP2 - Measurement of the geography of income inequality
2.1 Χωρική και χρονική ανάλυση των εισοδηματικών ανισοτήτων στην Ελλάδα: Ο στόχος σε
αυτή τη δράση είναι να παράσχει μια συνολική ανάλυση της χωρικής κατανομής του
εισοδήματος και της ανισότητας που προκύπτει μέσα από αυτό μέσα στην Ελλάδα.
Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των κύριων δεικτών εισοδηματικής ανισότητας, βάσει
αιτιολογημένων αποφάσεων, οι οποίες θα απεικονίζονται με θεματικούς χάρτες. Οι
χαρτογραφικές αναπαραστάσεις GIS θα χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση των
αποτελεσμάτων, για τον προσδιορισμό των αρχικών προτύπων περιφερειακής ανάπτυξης και
ανισότητας. Η χρονική διάσταση θα συμπεριληφθεί επίσης στην ανάλυση, έτσι θα είναι είναι
δυνατόν να διαπιστωθεί εάν τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν αλλάξει κατά τα τελευταία έτη της
ύφεσης. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα παρέχουν πληροφορίες για τα 2.2, 2.3, WP3
και WP4.
2.2 Πρότυπα εισοδηματικών ανισοτήτων σε περιφερειακή χωρική κλίμακα. Αυτή η εργασία
θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός επιστημονικού εγγράφου που διερευνά τα πρότυπα
ανισότητας εισοδήματος σε ένα περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα. Εκτός από τη χωρική
κατανομή, το έγγραφο θα προσπαθήσει επίσης να διερευνήσει την εξέλιξη των
εισοδηματικών ανισοτήτων και τον εντοπισμό τυχόν υφισταμένων σημείων καμπής κατά τη
διάρκεια της περιόδου της έρευνας. Θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αντίκτυπο της
οικονομικής κρίσης του 2008 στην διανομή εισοδήματος.
2.3 Μοτίβα εισοδηματικών ανισοτήτων σε μητροπολιτική χωρική κλίμακα: Το έργο αυτό
περιλαμβάνει την προετοιμασία μιας επιστημονικής εργασίας για την εξερεύνηση των
προτύπων της ανισότητας του εισοδήματος σε μητροπολιτικό επίπεδο ανάλυσης, θα εντοπίσει
αστικά κέντρα αυξημένου εισοδήματος ανισότητας ή φτώχειας, τις οποίες οι πολιτικοί
ιθύνοντες θα μπορούσαν να στοχεύσουν, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στις
πολιτικές που εφαρμόζονται. Επιπλέον, θα γίνουν συγκρίσεις μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων
αστικών κέντρων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη δομή τους και τους τύπους
πολιτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
•

Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου και υποστήριξη όλων των εργασιών του WP2

WP3 - The determinants of income inequality in Greece
3.1 Διαχωρισμός και χωρική πόλωση σε ελληνικές πόλεις : Στόχος είναι η εκτεταμένη ανάλυση
των μοντέλων χωροταξικού διαχωρισμού που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα σύνολο από
Ελληνικές πόλεις. Μια σημαντική πτυχή θα είναι η επιλο γή των παραγόντων διαχωρισμού που
θα χρησιμοποιηθούν χωριστά από το εισόδημα, το οποίο θα παράσχει πρόσθετες γνώσεις
σχετικά με το βαθμό στον οποίο υπάρχει πόλωση μέσα στις ελληνικές πόλεις. Μετά την
αναγνώριση αυτών των μοτίβων, θα προσπαθήσουμε επίσης να αναζητήσουμε τους κύριους
οδηγούς / γεγονότα που οδήγησαν στην άνοδο αυτού του φαινομένου.
3.2 Σύνθεση Έκθεσης: Το έργο αυτό θα επικεντρωθεί στην εκπόνηση έκθεσης, η οποία θα
περιλαμβάνει όλα τα κύρια αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών, ανοίγοντας το δρόμο
για τη δράση 3.3. Θα είναι μια σύνθεση των αποτελεσμάτων
από τα WP1, WP2 και WP3, τα οποία θα συνδυάζουν τις πληροφορίες που συλλέγονται και θα
βασίζονται προσδιορίζοντας πιθανές παραμέτρους που επηρεάζουν τις περιφερειακές
ανισότητες εισοδήματος στην Ελλάδα.
3.3 Οι καθοριστικοί παράγοντες της ανισότητας εισοδήματος στην Ελλάδα: Αυτό το έργο
περιλαμβάνει την προετοιμασία επιστημονικής εργασίας με στόχο την ανάλυση των
καθοριστικών παραγόντων της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα.
Ο ορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατανομή του εισοδήματος θα βασίζεται στη
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χωροταξική οικονομετρική, οι οποίες θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν το ρόλο του χώρου
και τα χαρακτηριστικά του στο σχηματισμό της
εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
•

Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου και υποστήριξη όλων των εργασιών του WP3

WP4 - The geography of the tax burden in Greece
4.1 Η εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης σε επίπεδο Δήμων στην Ελλάδα: Ο στόχος της
αποστολής αυτής είναι η ανάλυση της φορολογικής επιβάρυνσης ανά ομάδα εισοδήματος και
περιφέρεια στην Ελλάδα.
4.2 Συνιστώμενες πολιτικές: Το έργο αυτό θα επικεντρωθεί στις συστάσεις της φορολογικής
πολιτικής.
4.3 Η γεωγραφία της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα: Αυτό το έργο περιλαμβάνει την
περιφερειακή ανάλυση της φορολογικής επίπτωσης στην Ελλάδα.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
•

Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου και υποστήριξη όλων των εργασιών του WP4

WP5 - Experts and policy makers meetings and dissemination of results
5.1 Διαδικτυακή πύλη του έργου: Ο στόχος αυτός επικεντρώνεται στη διάδοση των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με το έργο. Αυτά τα
εργαλεία ιστού περιλαμβάνουν: δικτυακό τόπο, Δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, άρθρα για
συναντήσεις και εργαστήρια, λογαριασμούς κοινωνικών μέσων στα πέντε πιο δημοφιλή
κοινωνικά δίκτυα και θέσεις σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής και
το πλαίσιο της συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος τακτικών αναρτήσεων
ιστολογίου από τους εταίρους του έργου.
5.2 Διοργάνωση ειδικής συνόδου σε διεθνή διάσκεψη: Αυτή η δράση θα επικεντρωθεί στην
οργάνωση 1-2 ειδικών εργαστηρίων σε διεθνές συνέδριο, όπως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
συνέδριου περιφερειακής επιστήμης ή της διεθνούς διάσκεψης περιφερειακών σπουδών. Ο
κύριος στόχος αυτού του έργου θα είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ένα
ευρύτερο ακαδημαϊκό και διεθνές επίπεδο ερευνητικού ακροατηρίου για την ενίσχυση
πιθανών συνεργειών που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της κοινοπραξίας και του έργου με
επιπλέον συνεργάτες.
5.3 Εκτυπωμένο υλικό με σύνοψη αποτελεσμάτων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει όλη την
προσπάθεια σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας όλο το υλικό διάδοσης που δεν θα είναι σε
ηλεκτρονική μορφή. Αυτό περιλαμβάνει εργαλεία επικοινωνίας όπως φυλλάδια και
ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των αποτελεσμάτων του
έργου.
5.4 Διαδικασίες συνεδριάσεων και δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή: Αυτή η δράση
περιλαμβάνει την προσπάθεια για το σχεδιασμό και την προετοιμασία ενός ηλεκτρονικού
βιβλίου με όλες τις παρουσιάσεις και εργασίες από το ειδικές συνεδρίες που θα οργανωθούν
από το πρόγραμμα.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
5.3 Εκτυπωμένο υλικό με σύνοψη αποτελεσμάτων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει όλη την
προσπάθεια σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας όλο το υλικό διάδοσης που δεν θα είναι σε
ηλεκτρονική μορφή. Αυτό περιλαμβάνει εργαλεία επικοινωνίας όπως φυλλάδια και
ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των αποτελεσμάτων του
έργου.
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Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων
εργασίας/παραδοτέων:
WP1 - State-of-the-art regarding methods and studies on income inequalities
1.1 Επισκόπηση βιβλιογραφίας: Στόχος του έργου αυτού είναι η διενέργεια μιας εκτενούς
ανάλυσης βάσει της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας (State-of-the-art) σχετικά με μελέτες
που έχουν διερευνήσει τις εισοδηματικές ανισότητες. Επιπλέον ταυτοποιούνται οι κύριοι
παράγοντες που επηρεάζουν την εισοδηματική ανισότητα και τα χωρικά της πρότυπα. Το
μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου θα βασίζεται στα αποτελέσματα αυτού του έργου.
1.2 Αξιολόγηση των μεθοδολογιών χωρικών δεδομένων: Αυτό το έργο θα επικεντρωθεί στην
αξιολόγηση υφιστάμενων μεθοδολογιών για την ανάλυση χωρικών δεδομένων. Τα
αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν ως εισροή για το επόμενα WP.
1.3 Συλλογή δεδομένων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την προσπάθεια εντοπισμού και
συλλογής όλων των απαραίτητων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ποσοτική
ανάλυση στα επόμενα βήματα του έργου.
1.4 Ομογενοποίηση, τυποποίηση δεδομένων: Αυτή η εργασία αναφέρεται στην τυποποίηση
των συλλεγόμενων δεδομένων, έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμα για περαιτέρω στατιστική
ανάλυση.
1.5 Δημιουργία βάσης δεδομένων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την δημιουργία της πλήρους
βάσης δεδομένων. Θα λειτουργήσει παράλληλα με τη συλλογή και την εναρμόνιση των
δεδομένων.
1.6 Περιγραφική / διερευνητική στατιστική ανάλυση του συνόλου δεδομένων: Αυτή η εργασία
περιλαμβάνει την περιγραφική ανάλυση της κατασκευαζόμενης βάσης δεδομένων ώστε να
έχει μια αρχική επισκόπηση σχετικά με την εξέλιξή της
στις επιλεγμένες μεταβλητές.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
1.3 Συλλογή δεδομένων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την προσπάθεια εντοπισμού και
συλλογής όλων των απαραίτητων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ποσοτική
ανάλυση στα επόμενα βήματα του έργου.
1.4 Ομογενοποίηση, τυποποίηση δεδομένων: Αυτή η εργασία αναφέρεται στην τυποποίηση
των συλλεγόμενων δεδομένων, έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμα για περαιτέρω στατιστική
ανάλυση.
1.5 Δημιουργία βάσης δεδομένων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την δημιουργία της πλήρους
βάσης δεδομένων. Θα λειτουργήσει παράλληλα με τη συλλογή και την εναρμόνιση των
δεδομένων.
1.6 Περιγραφική / διερευνητική στατιστική ανάλυση του συνόλου δεδομένων: Αυτή η εργασία
περιλαμβάνει την περιγραφική ανάλυση της κατασκευαζόμενης βάσης δεδομένων ώστε να
έχει μια αρχική επισκόπηση σχετικά με την εξέλιξή της
στις επιλεγμένες μεταβλητές.
WP2 - Measurement of the geography of income inequality
2.1 Χωρική και χρονική ανάλυση των εισοδηματικών ανισοτήτων στην Ελλάδα: Ο στόχος σε
αυτή τη δράση είναι να παράσχει μια συνολική ανάλυση της χωρικής κατανομής του
εισοδήματος και της ανισότητας που προκύπτει μέσα από αυτό μέσα στην Ελλάδα.
Περιλαμβάνει τον υπολογισμό των κύριων δεικτών εισοδηματικής ανισότητας, βάσει
αιτιολογημένων αποφάσεων, οι οποίες θα απεικονίζονται με θεματικούς χάρτες. Οι
χαρτογραφικές αναπαραστάσεις GIS θα χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση των
αποτελεσμάτων, για τον προσδιορισμό των αρχικών προτύπων περιφερειακής ανάπτυξης και
ανισότητας. Η χρονική διάσταση θα συμπεριληφθεί επίσης στην ανάλυση, έτσι θα είναι είναι
δυνατόν να διαπιστωθεί εάν τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν αλλάξει κατά τα τελευταία έτη της
ύφεσης. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα παρέχουν πληροφορίες για τα 2.2, 2.3, WP3
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και WP4.
2.2 Πρότυπα εισοδηματικών ανισοτήτων σε περιφερειακή χωρική κλίμακα. Αυτή η εργασία
θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός επιστημονικού εγγράφου που διερευνά τα πρότυπα
ανισότητας εισοδήματος σε ένα περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα. Εκτός από τη χωρική
κατανομή, το έγγραφο θα προσπαθήσει επίσης να διερευνήσει την εξέλιξη των
εισοδηματικών ανισοτήτων και τον εντοπισμό τυχόν υφισταμένων σημείων καμπής κατά τη
διάρκεια της περιόδου της έρευνας. Θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αντίκτυπο της
οικονομικής κρίσης του 2008 στην διανομή εισοδήματος.
2.3 Μοτίβα εισοδηματικών ανισοτήτων σε μητροπολιτική χωρική κλίμακα: Το έργο αυτό
περιλαμβάνει την προετοιμασία μιας επιστημονικής εργασίας για την εξερεύνηση των
προτύπων της ανισότητας του εισοδήματος σε μητροπολιτικό επίπεδο ανάλυσης, θα εντοπίσει
αστικά κέντρα αυξημένου εισοδήματος ανισότητας ή φτώχειας, τις οποίες οι πολιτικοί
ιθύνοντες θα μπορούσαν να στοχεύσουν, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στις
πολιτικές που εφαρμόζονται. Επιπλέον, θα γίνουν συγκρίσεις μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων
αστικών κέντρων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη δομή τους και τους τύπους
πολιτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
2.1 Χωρική και χρονική ανάλυση των εισοδηματικών ανισοτήτων στην Ελλάδα:
•
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
•
Σύνταξη ημερολόγιου δραστηριοτήτων
•
Υποστήριξη και οργάνωση συναντήσεων ερευνητικής ομάδας
•
Συγκέντρωση υλικού
2.3 Μοτίβα εισοδηματικών ανισοτήτων σε μητροπολιτική χωρική κλίμακα:
•
Συγκέντρωση και επιμέλεια εκθέσεων
•
Διάχυση αποτελεσμάτων εργασίας
WP3 - The determinants of income inequality in Greece
3.1 Διαχωρισμός και χωρική πόλωση σε ελληνικές πόλεις : Στόχος είναι η εκτεταμένη ανάλυση
των μοντέλων χωροταξικού διαχωρισμού που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα σύνολο από
Ελληνικές πόλεις. Μια σημαντική πτυχή θα είναι η επιλο γή των παραγόντων διαχωρισμού που
θα χρησιμοποιηθούν χωριστά από το εισόδημα, το οποίο θα παράσχει πρόσθετες γνώσεις
σχετικά με το βαθμό στον οποίο υπάρχει πόλωση μέσα στις ελληνικές πόλεις. Μετά την
αναγνώριση αυτών των μοτίβων, θα προσπαθήσουμε επίσης να αναζητήσουμε τους κύριους
οδηγούς / γεγονότα που οδήγησαν στην άνοδο αυτού του φαινομένου.
3.2 Σύνθεση Έκθεσης: Το έργο αυτό θα επικεντρωθεί στην εκπόνηση έκθεσης, η οποία θα
περιλαμβάνει όλα τα κύρια αποτελέσματα των προηγούμενων εργασιών, ανοίγοντας το δρόμο
για τη δράση 3.3. Θα είναι μια σύνθεση των αποτελεσμάτων
από τα WP1, WP2 και WP3, τα οποία θα συνδυάζουν τις πληροφορίες που συλλέγονται και θα
βασίζονται προσδιορίζοντας πιθανές παραμέτρους που επηρεάζουν τις περιφερειακές
ανισότητες εισοδήματος στην Ελλάδα.
3.3 Οι καθοριστικοί παράγοντες της ανισότητας εισοδήματος στην Ελλάδα: Αυτό το έργο
περιλαμβάνει την προετοιμασία επιστημονικής εργασίας με στόχο την ανάλυση των
καθοριστικών παραγόντων της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα.
Ο ορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατανομή του εισοδήματος θα βασίζεται στη
χωροταξική οικονομετρική, οι οποίες θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν το ρόλο του χώρου
και τα χαρακτηριστικά του στο σχηματισμό της
εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
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3.2 Σύνθεση Έκθεσης
•
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
•
Υποστήριξη και οργάνωση συναντήσεων ερευνητικής ομάδας
•
Σύνθεση των αποτελεσμάτων από τα WP1, WP2 και WP3
•
Συγκέντρωση και επιμέλεια εκθέσεων
•
Συγγραφή ενημερότητας
WP4 - The geography of the tax burden in Greece
4.1 Η εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης σε επίπεδο Δήμων στην Ελλάδα: Ο στόχος της
αποστολής αυτής είναι η ανάλυση της φορολογικής επιβάρυνσης ανά ομάδα εισοδήματος και
περιφέρεια στην Ελλάδα.
4.2 Συνιστώμενες πολιτικές: Το έργο αυτό θα επικεντρωθεί στις συστάσεις της φορολογικής
πολιτικής.
4.3 Η γεωγραφία της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα: Αυτό το έργο περιλαμβάνει την
περιφερειακή ανάλυση της φορολογικής επίπτωσης στην Ελλάδα.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση
των αντίστοιχων παραδοτέων:
4.1 Η εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης σε επίπεδο Δήμων στην Ελλάδα:
•
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
•
Υποστήριξη και οργάνωση συναντήσεων ερευνητικής ομάδας
•
Συγκέντρωση υλικού
•
Διάχυση αποτελεσμάτων εργασίας
•
Συγκέντρωση και επιμέλεια εκθέσεων
WP5 - Experts and policy makers meetings and dissemination of results
5.1 Διαδικτυακή πύλη του έργου: Ο στόχος αυτός επικεντρώνεται στη διάδοση των εργαλείων
που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με το έργο. Αυτά τα
εργαλεία ιστού περιλαμβάνουν: δικτυακό τόπο, Δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, άρθρα για
συναντήσεις και εργαστήρια, λογαριασμούς κοινωνικών μέσων στα πέντε πιο δημοφιλή
κοινωνικά δίκτυα και θέσεις σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής και
το πλαίσιο της συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος τακτικών αναρτήσεων
ιστολογίου από τους εταίρους του έργου.
5.2 Διοργάνωση ειδικής συνόδου σε διεθνή διάσκεψη: Αυτή η δράση θα επικεντρωθεί στην
οργάνωση 1-2 ειδικών εργαστηρίων σε διεθνές συνέδριο, όπως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
συνέδριου περιφερειακής επιστήμης ή της διεθνούς διάσκεψης περιφερειακών σπουδών. Ο
κύριος στόχος αυτού του έργου θα είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ένα
ευρύτερο ακαδημαϊκό και διεθνές επίπεδο ερευνητικού ακροατηρίου για την ενίσχυση
πιθανών συνεργειών που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της κοινοπραξίας και του έργου με
επιπλέον συνεργάτες.
5.3 Εκτυπωμένο υλικό με σύνοψη αποτελεσμάτων: Αυτή η εργασία περιλαμβάνει όλη την
προσπάθεια σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας όλο το υλικό διάδοσης που δεν θα είναι σε
ηλεκτρονική μορφή. Αυτό περιλαμβάνει εργαλεία επικοινωνίας όπως φυλλάδια και
ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των αποτελεσμάτων του
έργου.
5.4 Διαδικασίες συνεδριάσεων και δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή: Αυτή η δράση
περιλαμβάνει την προσπάθεια για το σχεδιασμό και την προετοιμασία ενός ηλεκτρονικού
βιβλίου με όλες τις παρουσιάσεις και εργασίες από το ειδικές συνεδρίες που θα οργανωθούν
από το πρόγραμμα.
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση

ΑΔΑ: ΩΗΠΥ46Μ924-ΑΣΠ

των αντίστοιχων παραδοτέων:
5.1 Διαδικτυακή πύλη του έργου:
Συμμετοχή στη δημιουργία διάδοσης των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με το έργο.
5.2 Διοργάνωση ειδικής συνόδου σε διεθνή διάσκεψη:
Υποστήριξη και διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (workshops) και ημερίδων.
5.3 Εκτυπωμένο υλικό με σύνοψη αποτελεσμάτων:
Συμμετοχή στην προετοιμασία του υλικού διάδοσης που δεν θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή.
Αυτό περιλαμβάνει εργαλεία επικοινωνίας όπως φυλλάδια και ενημερωτικά φυλλάδια.
5.4 Διαδικασίες συνεδριάσεων και δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή:
•
Αναρτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
•
Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοσελίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
01

02

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα
1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της
αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
3. Υποψήφιος Διδάκτορας ( θέμα διατριβής συναφές με την Αστική και
Περιφερειακή Ανάπτυξη)
4. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
5. Εμπειρία σε αντικείμενα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χωρικής
Στατιστικής, Περιφερειακής Πολιτικής.
1. Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3. Εμπειρία σε δημόσιους οργανισμούς με διοικητικά καθήκοντα.
4. Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Επισημαίνεται ότι:
1. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα μόνο για μία από τις θέσεις.
2. Θα βαθμολογηθούν μόνο όσοι υποψήφιοι πληρούν τα ως άνω απαραίτητα προσόντα. Δεν
βαθμολογούνται υποψήφιοι με λιγότερα προσόντα και δεν προχωρούν στο στάδιο της
συνέντευξης. Διευκρινίζεται ότι ως προς το κριτήριο της εμπειρίας αποδεκτές θεωρούνται οι
υποψηφιότητες, οι οποίες πληρούν το ελάχιστο του απαιτούμενου χρόνου.
3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την συνολική βαθμολόγηση, μετά το στάδιο της συνέντευξης θα
γίνει δημόσια κλήρωση.
4. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να παραστούν στην συνέντευξη και να αξιολογηθούν από την
Επιτροπή Αξιολόγησης. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσέλθουν, αποκλείονται από τη
διαδικασία επιλογής.
Δικαιολογητικά προς υποβολή:
1. Aίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Τίτλους σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από τo εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία).
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
5. Βεβαίωση Τμήματος περί εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής (Θέση 1)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 01)
α/α

ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01

1

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών
Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή
απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

2
2.1

Υποψήφιος Διδάκτορας ( θέμα διατριβής συναφές με την
Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (B)
Εμπειρία σε αντικείμενα Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Χωρικής Στατιστικής, Περιφερειακής Πολιτικής

ΝΑΙ /ΟΧΙ
ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΝΑΙ / ΟΧΙ
Έως 183 μόρια
7 μόρια Χ 24 μήνες
[έως 168 μόρια]

2.2

Συμμετοχή σε επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις σε
συνέδρια συναφούς αντικειμένου

1 – 5 συμμετοχές/ εισηγήσεις: 10 μόρια
5-10 συμμετοχές / εισηγήσεις:15 μόρια

3

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ)
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Έως 70 μόρια
Αρίστη 70 μόρια
Πολύ καλή 50 μόρια
Καλή 30 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α,
Β, Γ

Έως 253 μόρια
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έως 75 μόρια

Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων,
κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων:
•
•
•
•
•
•

η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (13
μόρια)
η οργανωτική ικανότητα (10 μόρια)
η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (10 μόρια)
η ανάληψη ευθυνών (10 μόρια)
η αποτελεσματικότητα (12 μόρια)
η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (20
μόρια)

Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά
προσόντα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.01

Έως 328 μόρια
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 02)
α/α

ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)

1

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΑΙ /ΟΧΙ

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (B)

2
2.1

Εμπειρία σε δημόσιους οργανισμούς με διοικητικά καθήκοντα.

Έως 420 μόρια
7 μόρια Χ 48 μήνες
[έως 336 μόρια]

2.2

Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

7 μόρια Χ 12 μήνες
[έως 84 μόρια]

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α, Β, Γ

Έως 420 μόρια
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έως 126 μόρια

Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, κατά την
οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων:
•
η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (20 μόρια)
•
η οργανωτική ικανότητα (20 μόρια)
•
η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (20 μόρια)
•
η ανάληψη ευθυνών (20 μόρια)
•
η αποτελεσματικότητα (20 μόρια)
•
η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (26 βαθμοί)
Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.02

Έως 546 μόρια

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη
Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201514 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου
Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών [η καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών αναφέρεται στην περίληψη της πρόσκλησης, η οποία
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου] στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου από τις 8:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ. (Λεωφόρος Συγγρού 136,
Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514 κα Γ. Λιάτσου) ή να αποσταλούν με κούριερ ή
ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136,
Τ.Κ. 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Επιπροσθέτως στο φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η ένδειξη για το πρόγραμμα:
«GEOLNC GREECE Η Γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα», με κωδικό 6030,
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές.
Η σφραγίδα του κούριερ ή ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει την Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε εργάσιμων ημερών από
την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του
Ν.4485/2017. H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτηση της στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (στην ηλεκτρονική διαδρομή
ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης)
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων του
κατόπιν γραπτής αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 ( ΦΕΚ Α’
45/9.3.1999)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία και συνάπτεται σύμβαση
μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
2. H προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν
γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του κούριερ ή ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
3. Αντικατάσταση της υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
υποψηφιοτήτων.
4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν επιλογή του
αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
6. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/ των επιλεχθέντος με άλλον/ ους ενδιαφερόμενο/ ους
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στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο
πίνακα κατάταξης.
8. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα
προκύπτει από τις δυνατότητες χρηματοδότησης του προγράμματος.
9. Ο ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη
σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεων των
ενδιαφερομένων.
10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του
προγράμματος.
11. Η πιστοποίηση του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α’), σε συνδυασμό με
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28
του π.δ. 50/2001.......» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ

Καθ. Νικόλαος Λέανδρος
Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

ΑΔΑ: ΩΗΠΥ46Μ924-ΑΣΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τηλ./Κιν./Fax:
e-mail:
Κωδικός Θέσης :
Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «GEOLNC GREECE - Η Γεωγραφική διάσταση της
εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα», με κωδικό 6030, στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης
ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια
ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση με κωδικό …….
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. ……………………………………………

.

Αθήνα …./…./20…
Ο/Η Αιτών/ούσα

