
  

 
  

  

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Αθήνα, 19/03/2020 

Αριθμ. Πρωτ. ΕE.6282 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 13η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 16/03/2020, αποφάσισε την 

έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Understanding 

measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “the smile”» και ακρωνύμιο (C.W.-

SMILE) με κωδ.6010, στο πλαίσιο της Δράσης «1Η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

Ερευνητών/τριών», η οποία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το 

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: ΨΙΩ246Μ924-

ΟΥ5] 

Στο εν λόγω , ερευνητικό έργο θα γίνεται χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας/φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Ο δείκτης αυτός 

εξελίσσεται, οριστικοποιείται και συγκρίνεται με άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας και  εφαρμόζεται σε σχολεία της περιφέρειας Αττικής. Η μέτρηση της παιδικής ευημερίας θα είναι 

διαχρονική και θα καλύπτει αφενός μια τριετία κι αφετέρου την προ κρίσης και μετά κρίσης χρονική περίοδο. Ο  

συμμετέχων φορέας – χρήστης είναι το Χαμόγελο του Παιδιού,  ο οποίος έχει εγγράφως επιβεβαιώσει τη πρόθεση 

του για συνεργασία και  συνδράμει με τη διοχέτευση στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής 

ευημερίας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα διεξαχθούν, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της παιδικής φτώχειας κι ενίσχυσης της ευημερίας των 

παιδιών στην Ελλάδα. 

Άρα το  ερευνητικό έργο έχει δύο κύρια σκέλη: 

i. Διαχρονική εφαρμογή τριών ετών του δείκτη σε σχολεία της Αττικής, για καταμέτρηση της παιδικής 

φτώχειας/ευημερίας, σύμφωνα με το ξεχωριστό είδος παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης 

και το οποίο είδος θα διερευνηθεί περεταίρω. 

ii. Μέσω του φορέα χρήστη θα παγιωθεί και θα αποδειχθεί ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει την 

παιδική ευημερία/παιδική φτώχεια, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί ο βαθμός επηρεασμού της παιδικής 

φτώχειας/ευημερίας και θα γίνει σύγκριση της προ κρίσης και κατά τη κρίση περίοδο. 
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Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση 

έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Έργο «C.W. 

SMILE » 

Περιγραφή 

καθηκόντων 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

 

 

Αριθμός 

Ατόμων 

 

 

Συνολική Αμοιβή 

 

 

 

01 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 

 

ΝΟΜΙΚΟΣ Ή 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΜΕ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ή 

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΤΗΣ 

ΗΘΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ 

ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Ή/ΚΑΙ TΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ)  

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης και για 

5 μήνες. 

 

 

 

1 

 Έως του ποσού των 

6.380 €,   σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη με αρ. 

πρωτ. 3094/9.1.2017 

(ΑΔΑ_ΩΦΧΝ4653ΠΣ-

0Τ2) προκήρυξη της 

Δράσης. 

Συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των τυχόν 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) 

 

Για την είσπραξη της 

παραπάνω αμοιβής 

απαιτείται δελτίο παροχής 

υπηρεσιών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων 

01 Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας/παραδοτέων: 

Πακέτο Εργασίας  3/WP3: 

- Στο παραδοτέο 10, “Research on child welfare in the Attica region and the impact of targeted 

initiatives: Round three” 

Ειδικότερα θα συμμετέχει στην προετοιμασία της ποσοτικής έρευνας, η οποία αφορά την 

προετοιμασία πακέτων με έντυπα (ερωτηματολόγια, φόρμες συγκατάθεσης κηδεμόνων, φακέλους) , 

για την διαμοίραση τους σε σχολεία, για τη συλλογή δεδομένων. Επιπλέον θα αναλάβει την πλήρη 

καταγραφή όλων των δεδομένων,  που θα συλλεχθούν από αυτόν τον γύρο της έρευνας, από όλα τα 

σχολεία, σε excel και επιπλέον την ενδελεχή, ακριβή, άρτια τεκμηριωμένη, ερμηνεία ή/και 

επεξεργασία τους, από τη σκοπιά του επιστημονικού του πεδίου.  

- Στο παραδοτέο 11, “Research on child welfare in the Attica region and the impact of targeted 

initiatives: Round fourth” 

Ειδικότερα θα συμμετέχει στην προετοιμασία της ποσοτικής έρευνας, η οποία αφορά την 

προετοιμασία πακέτων με έντυπα (ερωτηματολόγια, φόρμες συγκατάθεσης κηδεμόνων, φακέλους) , 

για την διαμοίραση τους σε σχολεία, για τη συλλογή δεδομένων. Επιπλέον θα αναλάβει την πλήρη 

καταγραφή όλων των δεδομένων,  που θα συλλεχθούν από αυτόν τον γύρο της έρευνας, από όλα τα 

σχολεία, σε excel. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

01  

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου. 

2. Μεταπτυχιακό στο πεδίο του δικαίου, ή της κοινωνιολογίας ή σε παρεμφερή με τα προηγούμενα 

πεδία.  

3. Αποδεικτικό εκπόνησης διδακτορικού σε τμήμα ή σε τομέα τμήματος Πανεπιστημίου, ή σε 

κατεύθυνση τμήματος Πανεπιστημίου, σχετικά με  το δίκαιο, ή τη κοινωνιολογία ή σε παρεμφερή 

με τα προηγούμενα, πεδία (δεκτά γίνονται αποδεικτικά εκπόνησης διδακτορικού στα οποία 

ονοματίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής του Διδακτορικού και η ιδιότητα του [π.χ. Καθηγητής 

_______ στον τομέα/κατεύθυνσή _____, του τμήματος_____, ] ο οποίος θα πρέπει να αποτελεί 

μέλος ΔΕΠ σε τμήμα ή σε τομέα τμήματος ή κατεύθυνση τμήματος, σχετικά με  το δίκαιο, ή τη 

κοινωνιολογία ή σε παρεμφερή με τα προηγούμενα πεδία). 

4. Eξειδίκευση ή και εμπειρία στα κοινωνικά ζητήματα: της ηθικής ή/και των δικαιωμάτων του 

παιδιού ή/και των κοινωνικών ανισοτήτων, η οποία πιστοποιείται μέσω αποδεικτικού της 

αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων του πτυχίου ή/και του μεταπτυχιακού, στην οποία θα 

ονοματίζονται τα μαθήματα που παρακολούθησε ο υποψήφιος και ο βαθμός που έλαβε σε αυτά, ή 

πιστοποιείται από το αποδεικτικό του τίτλου του πτυχίου ή/και του μεταπτυχιακού που εκπόνησε 

ο υποψήφιος ή/και του τίτλου του διδακτορικού που εκπονεί. 

5. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του καθήκοντος της προετοιμασίας των 

πακέτων εντύπων (ερωτηματολογίου-φόρμα συγκατάθεσης κηδεμόνων-φακέλου), απαιτείτε 

αποδεικτικό είτε προηγούμενης ακριβώς ίδιας εργασιακής εμπειρίας, είτε αποδεικτικό εργασιακής 

εμπειρίας σε γραμματειακή υποστήριξη. 

6. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χρονικά και ποιοτικά στις 

απαιτήσεις όλων των καθηκόντων, απαιτείται είτε αποδεικτικό προηγούμενης εργασιακής 

εμπειρίας σε χρηματοδοτούμενο από ΕΛΚΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ ερευνητικό πρόγραμμα, είτε αποδεικτικό 

προηγούμενης εργασιακής  εμπειρίας σε ΕΛΚΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

7. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην τεκμηριωμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τη 

σκοπιά του επιστημονικού του πεδίου, απαιτείται αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής  γλώσσας, 

για να μπορεί να μελετά επιστημονικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα. 

8. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην τεκμηριωμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τη 

σκοπιά του επιστημονικού του πεδίου, απαιτείται αποδεικτικό γνώσης της Γερμανικής  γλώσσας, 

για να μπορεί να μελετά επιστημονικά κείμενα στην Γερμανική γλώσσα. 

9. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί χρονικά και ποιοτικά στην χρήση του Excel απαιτείται 

αποδεικτικό κατοχής του ECDL, για γνώση υπολογιστών.  

 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Θα βαθμολογηθούν μόνο όσοι υποψήφιοι πληρούν τα ως άνω απαραίτητα προσόντα. Δεν βαθμολογούνται 

υποψήφιοι με λιγότερα προσόντα και δεν προχωρούν στο στάδιο της συνέντευξης. 

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την συνολική βαθμολόγηση, μετά το στάδιο της συνέντευξης, θα 

λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στο κριτήριο της ερευνητικής/επιστημονικής εμπειρίας, σε περίπτωση 

ισοβαθμίας και σε αυτό το κριτήριο,  θα γίνει δημόσια κλήρωση. 

3. 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. 
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Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

1. Aίτηση  (επισυνάπτεται στη προκήρυξη). 

2. Βιογραφικό σημείωμα  

3. Τίτλος Σπουδών – (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από τo εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία) 

4. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (όπως παραπάνω ορίζεται) - (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από τo 

εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία ) 

5. Αποδεικτικό εκπόνησης Διδακτορικού (όπως παραπάνω ορίζεται)  -   (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από 

τo εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία ) . 

6. Αποδεικτικό/ά εξειδίκευσης ή και εμπειρίας στα κοινωνικά ζητήματα: της ηθικής ή/και των δικαιωμάτων 

του παιδιού ή/και των κοινωνικών ανισοτήτων (όπως παραπάνω ορίζεται). 

7. Αποδεικτικό/ά, προηγούμενης ίδιας εργασιακής εμπειρίας σε προετοιμασία πακέτων εντύπων 

(ερωτηματολόγιο-φόρμα συγκατάθεσης κηδεμόνων, φάκελος) , είτε  προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας 

σε γραμματειακή υποστήριξη. 

8. Αποδεικτικό/ά, προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σε χρηματοδοτούμενο από ΕΛΚΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

ερευνητικό πρόγραμμα, είτε  προηγούμενης εργασιακής  εμπειρίας σε ΕΛΚΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

9. Αποδεικτικό  γνώσης της Αγγλικής . 

10. Αποδεικτικό  γνώσης της Γερμανικής. 

11. Αποδεικτικό κατοχής του ECDL 

12. Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται στη προκήρυξη . 

 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

1.1 ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΙΖΕΤΑΙ) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1.3 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (ΟΠΩΣ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΙΖΕΤΑΙ) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) [έως 385 μόρια] 

2.1 Εξειδίκευση ή και εμπειρία στα κοινωνικά ζητήματα: της 

ηθικής ή/και των δικαιωμάτων του παιδιού ή/και των 

κοινωνικών ανισοτήτων (Όπως παραπάνω ορίζεται)  

7 μόρια ανά μήνα και μέχρι 7 

μήνες [έως 49 μόρια] 

2.1 Ίδια προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε προετοιμασία 

πακέτων εντύπων (ερωτηματολόγιο-φόρμα συγκατάθεσης 

κηδεμόνων, φάκελος) , είτε προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη. 

7 μόρια ανά μήνα και μέχρι 

24 μήνες [έως 168 μόρια] 

2.3 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε χρηματοδοτούμενο από 

ΕΛΚΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ ερευνητικό πρόγραμμα, είτε  προηγούμενη 

εργασιακή  εμπειρία σε ΕΛΚΕ ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

7 ανά μήνα και μέχρι 24 

μήνες [έως 168 μόρια] 

3 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ (Γ) [έως 140 μόρια] 

3.1 ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [έως 70 μόρια] 

 Άριστη γνώση   Αγγλικής Γλώσσας 70 
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 Πολύ καλή γνώση  Αγγλικής Γλώσσας 50 

 Καλή γνώση  Αγγλικής Γλώσσας 30 

 Μέτρια γνώση  Αγγλικής Γλώσσας 10 

3.2 ΓΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [έως 70 μόρια] 

 Άριστη γνώση   Γερμανικής Γλώσσας 70 

 Πολύ καλή γνώση Γερμανικής Γλώσσας 50 

 Καλή γνώση  Γερμανικής Γλώσσας 30 

 Μέτρια γνώση  Γερμανικής Γλώσσας 10 

   

4 ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (Δ)  

 Γνώση Υπολογιστών 

(Word – Excel – Internet - Power Point – Outlook – Access)  

NAI/OXI 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β 

, Γ & Δ  

 Έως 525 μόρια συνολικά  

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ [Έως 157 μόρια] 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, κατά 

την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

• η ικανότητα άμεσης κι αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα 

καθήκοντα του (40 βαθμοί) 

• η ικανότητα αγαθής σύμπνοιας με την Επιστημονικά 

Υπεύθυνη (50 βαθμοί) 

• η ικανότητα να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τα 

καθήκοντα του (35 βαθμοί) 

• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών (5 

βαθμοί) 

• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (27 βαθμοί) 

 

 
Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα  

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ κωδ. ΘΕΣΗΣ 01 [έως 682 μόρια] 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: elkepant@panteion.gr & g.liatsou@panteion.gr. 

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 αποσταλούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών [η καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών αναφέρεται στην περίληψη της πρόσκλησης, η οποία αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου] αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στην 

παρακάτω διεύθυνση: .  

 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?langId=2
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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: 

Understanding measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “the smile”» και 

ακρωνύμιο (C.W.-SMILE), που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (1Η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων) 

 

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g.liatsou@panteion.gr,  ο αριθμός του συστημένου 

κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα 

(τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου). 

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η σφραγίδα του 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 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 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. 
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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 
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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 προκήρυξης για την υλοποίηση της πράξης: 

Understanding measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “the smile”» και 

ακρωνύμιο (C.W.-SMILE), που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ (1Η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων) 

 

Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση με κωδικό 01. 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. …………………………………………… 

 

Αθήνα …./…./2020 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:    

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): - 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Α) Ότι δεν είμαι συνταξιούχος και δεν κατέχω θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ΙΔΑΧ στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα 

και δεν θα κατέχω κατά τη διάρκεια της απασχόλησης μου για την υλοποίηση της Πρότασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει 

η 1η Τροποποίηση της Προκήρυξης  «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ». 

Β) Δεν ανήκω στις κατηγορίες μη αμειβόμενων μελών της ομάδας οι οποίες είναι ακόλουθες: 

1. Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΤΕΙ  του ΦΥ ή άλλου φορέα (από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής) 

2. Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων του ΦΥ ή άλλου Ερευνητικού Κέντρου της  ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

3. Λοιπό Προσωπικό των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων που εργάζεται σε αυτά με σχέση δημοσίου δικαίου ή 

με σχέση ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, κτλ)  

4. Μεταδιδάκτορες Ερευνητές σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής   

5. Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία ειναι σωστά και για οποιαδήποτε αλλάγη θα ενημερώσω την υπηρεσία του 

ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου. 
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Ημερομηνία:       /     / 

 

Ο/Η Δηλ. 

 
 

 

 
 

(Υπογραφή) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 

με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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