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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Αρ. Πρωτ. : 8021 

Πληροφορίες : Γ.Λιάτσου 

Τηλέφωνο : 210-9201444 

e-mail : g.liatsou@panteion.gr 

 

Θέμα : Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης 

εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο: «UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of 

economic crisis: Trends, dimensions and correlations – Χαρτογράφηση της 

εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: 

Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί», με κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6029. 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του ν. 6346/1934 (358 Α’) «Περί της Παντείου Σχολής των Πολιτικών 

Επιστημών» και του π.δ. 377/1989 (166 Α’) «Μετονομασία … της Παντείου Ανωτάτης 

Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) …». 

2. Tις διατάξεις του ν. 4485/2017 (114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 7514/05-05-2022 (1ο Πρακτικό) και 7809/10-05-2022 (2ο Πρακτικό) 

Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων που συγκροτήθηκε με την από 

21/02/2020 Απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού ακαδ. έτους 2019-2020. (σχετ. έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 6151/06-03-2020 

& ΑΔΑ: ΨΗΞ946Μ924-ΨΣΖ) 

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Παντείου κατά την 22η Συνεδρίασή της ακαδ. 

έτους 2021 – 2022 στις 11/05/2022, αποφάσισε ομόφωνα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΕΕ.4178/11-03-2022 & ΑΔΑ: 6Ρ7Ο46Μ924-ΟΒΜ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in 

the era of economic crisis: Trends, dimensions and correlations – Χαρτογράφηση της 

εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, 

διαστάσεις και συσχετισμοί», με κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6029, τα εξής: 

 

Για τη θέση 01, ενέκρινε την επιλογή του υποψηφίου με αριθμ. πρωτ. Αίτησης 

υποψηφιότητας:4788/21-03-2022 (σύνολο μορίων: 127,5). 

 

      Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ 

            Αντιπρύτανης 

Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 

        

    Καθηγητής Χ. Οικονόμου 
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