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Θέμα : Προσωρινά Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων 

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

«Το νου σου στο νου σου! Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσα από την αλληλεπίδραση και 

απαρτίωση των αισθήσεων στον εγκέφαλο» με ακρωνύμιο «ΤΝουΣΣουΣ», με κωδ. 

Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6037, στο πλαίσιο του προγράμματος «3η Προκήρυξη Δράσης ‘’Επιστήμη 

και Κοινωνία’’ – ‘’Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» που χρηματοδοτείται από το 

ΕΛΙΔΕΚ. 

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. 7839/11-05-2022 (1ο Πρακτικό) και 8160/16-05-2022 (2ο Πρακτικό) Πρακτικά 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων που συγκροτήθηκε με την από 08/02/2022 Απόφαση της 

15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ακαδ. έτους 2021-2022. 

(σχετ. έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1997/08-02-2022 & ΑΔΑ: 64Κ746Μ924-ΑΦΦ) 

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Παντείου κατά την 24η Συνεδρίασή της ακαδ. έτους 

2021 – 2022 στις 27/05/2022, αποφάσισε ομόφωνα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕ.4166/11-03-

2022 & ΑΔΑ: 6ΦΟΝ46Μ924-ΞΤ1 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο «Το νου σου στο νου σου! Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσα από την αλληλεπίδραση και 

απαρτίωση των αισθήσεων στον εγκέφαλο» με ακρωνύμιο «ΤΝουΣΣουΣ», με κωδ. Λογιστηρίου 

ΕΛΚΕ 6037, τα εξής: 

 

Για τη θέση 01, ενέκρινε την επιλογή του υποψηφίου με αριθμ. πρωτ. Αίτησης υποψηφιότητας:4791/21-

03-2022 (σύνολο μορίων: 406). 

Για τη θέση 02, ενέκρινε την επιλογή του υποψηφίου με αριθμ. πρωτ. Αίτησης υποψηφιότητας:5402/28-

03-2022 (σύνολο μορίων: 658). 

Για τη θέση 03, ενέκρινε την επιλογή του υποψηφίου με αριθμ. πρωτ. Αίτησης υποψηφιότητας:5673/31-

03-2022 (σύνολο μορίων: 406). 

Για τη θέση 04, ενέκρινε την επιλογή του υποψηφίου με αριθμ. πρωτ. Αίτησης υποψηφιότητας:4790/21-

03-2022 (σύνολο μορίων: 406). 

Για τη θέση 05, ενέκρινε την επιλογή του υποψηφίου με αριθμ. πρωτ. Αίτησης υποψηφιότητας:4789/21-

03-2022 (σύνολο μορίων: 322). 

 

 

      Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ 

            Αντιπρύτανης 

Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 

        

    Καθηγητής Χ. Οικονόμου 
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