
 

 

 

 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Καλλιθέα, 07/05/2018 

Αρ. πρωτ: EE.1786 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την 

από 28/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Support of training and career development of researchers (Marie-

Curie) Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital- ΕΘΝΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017» (κωδ. 2069), το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με 

εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 21-11-2018 και 

κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά 

του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου του 

Προγράμματος, ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Support of training and career development of researchers (Marie-Curie) Evaluation of the legacies of 

sporting megaevents on social capital- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017 

Κωδικός 

Θέσης 

Περιγραφή καθηκόντων Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 

Συνολική Αμοιβή 

1 Ερευνητής – 

Περιφερειολόγος 

Υποψήφιος 

Διδάκτορας 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως τις 

21/11/2018. 

1 Έως 7.000€, 

συμπεριλαμβανομένου όλων των 

φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 

κρατήσεων, των ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

2 Ερευνητής - 

Περιφερειολόγος 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως τις 

21/11/2018. 

1 Έως 6.300€, 

συμπεριλαμβανομένου όλων των 

φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 

κρατήσεων, των ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Κωδικός 

Θέσης 
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων 

1 1. Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου 

2. Συμμετοχή στη συγγραφή άρθρου σε ξενόγλωσσο διεθνές περιοδικό με θέμα συναφές με το 

αντικείμενο της έρευνας 

3. Συμμετοχή στη συγγραφή και παρουσίαση εισήγησης στο 16° Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού 

Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR)  

4. Συμμετοχή στη συγγραφή και στην επιμέλεια της Έκδοσης για την Τοπική Ανάπτυξη και το 

Κοινωνικό Κεφάλαιο, που θα αποτελέσει το βασικό παραδοτέο του έργου 

5. Ένταξη θεμάτων σχετικών με τον ρόλο του Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Περιφερειακή 

Ανάπτυξη στην διδακτορική διατριβή του 

6. Εισήγηση με βάση το αντίστοιχο τμήμα της Διατριβής στο 16° Εθνικό Συνέδριο του 

Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR) 

7. Συμμετοχή στην Οργάνωση της Ειδικής Συνεδρίασης στο 16° Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού 

Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR) 

2 1. Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου 

2. Μετάφραση και επιμέλεια του συναφούς με το αντικείμενο της έρευνας άρθρου σε 

ξενόγλωσσο διεθνές περιοδικό 

3. Συμμετοχή στη συγγραφή και στην επιμέλεια της Έκδοσης για την Τοπική Ανάπτυξη και το 

Κοινωνικό Κεφάλαιο, που θα αποτελέσει το βασικό παραδοτέο του έργου  

4. Συγκέντρωση και επεξεργασία Βιβλιογραφικού Υλικού 

5. Συμμετοχή στην Οργάνωση της Ειδικής Συνεδρίασης στο 16° Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού 

Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 

Θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα 

1 Κύρια 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 θα συνεκτιμηθεί. 

3. Υποψήφιος Διδάκτορας. 

4. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  

5. Εμπειρία σε αντικείμενα Κοινωνικού Κεφαλαίου, Αστικής και Μητροπολιτικής Ανάπτυξης, 

Αξιοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Οργάνωση Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων 

και στην σχέση Κοινωνικού Κεφαλαίου και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

2 Κύρια 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. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  

4. Εμπειρία σε θέματα Αστικής και Μητροπολιτικής Ανάπτυξης, και αξιοποίησης του 

Κοινωνικού Κεφαλαίου στην αστική και τοπική ανάπτυξη. 
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Επισημαίνεται ότι: 

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

2. Δεν βαθμολογούνται υποψήφιοι με λιγότερα προσόντα και δεν προχωρούν στο στάδιο της 

συνέντευξης. 

3. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να παραστούν σε συνέντευξη και να αξιολογηθούν από την 

Επιτροπή αξιολόγησης. Στην περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, 

αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής 

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την συνολική βαθμολόγηση, μετά το στάδιο της 

συνέντευξης θα γίνει δημόσια κλήρωση. 

 

Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

1. Αίτηση. (ΘΕΣΗ 1 & 2) 

2. Βιογραφικό σημείωμα (δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο). (ΘΕΣΗ 1 & 2) 

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο/οι τίτλος/οι σπουδών είναι από το 

εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία). (ΘΕΣΗ 1 & 2) 

4. Βεβαίωση γραμματείας τμήματος / σχολής για τον ορισμό του ως υποψηφίου 

διδάκτορα. (ΘΕΣΗ 1) 

5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. (ΘΕΣΗ 1 & 2) 

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας / ερευνητικής εμπειρίας. (ΘΕΣΗ 1 & 2) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

  ΘΕΣΗ 1 ΘΕΣΗ 2 

1 ΠΤΥΧΙΟ NAI/OXI ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  NAI/OXI ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ  NAI/OXI - 

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β)  

4 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας NAI/OXI ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ)  

5 Εμπειρία σε αντικείμενα Κοινωνικού 

Κεφαλαίου, Αστικής και 

Μητροπολιτικής Ανάπτυξης, 

Αξιοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου 

στην Οργάνωση Μεγάλων Αθλητικών 

Γεγονότων και στην σχέση Κοινωνικού 

Κεφαλαίου και Περιφερειακής 

7 ανά μήνα και μέχρι 12 

μήνες 

 

 Εμπειρία σε θέματα Αστικής και 

Μητροπολιτικής Ανάπτυξης, και 

αξιοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου 

στην αστική και τοπική ανάπτυξη. 

 7 ανά μήνα και 

μέχρι 12 μήνες 

 Σύνολο κριτηρίων Α, Β & Γ 84 84 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

4 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης 

υποψηφίων, κατά την οποία θα διερευνηθεί 

μεταξύ άλλων:  

• η ικανότητα επικοινωνίας και 

συνεργασίας (8 βαθμοί)  

• η διοικητική και οργανωτική ικανότητα 

(10 βαθμοί) 

• Ερευνητική εμπειρία (13 βαθμοί)   

• η συνολική παρουσίαση του υποψηφίου 

(5 βαθμοί) 

Έως 36 Έως 36 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Έως 120 Έως 120 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά 

στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-920 1508 /1514,  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 στο Γραφείο του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, 

Καλλιθέα, ΤΚ.17671, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514 κα Γ. Λιάτσου) ή  να  αποσταλούν  

με  κούριερ  ή  ταχυδρομικώς  αποκλειστικά  με  συστημένη επιστολή στην παρακάτω 

διεύθυνση: 

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 έργο: 

«Support of training and career development of researchers (Marie-Curie) Evaluation 

of the legacies of sporting megaevents on social capital- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2016-2017», που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ Παντείου. 

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 στην 

ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, 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) 

 

 

 

 

http://diavgeia.gov.gr/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις  προτάσεις  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   πρότασης   ή   διόρθωση   αυτής   ή   συμπλήρωση   τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

των προτάσεων. 

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 προτάσεων 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  πρόταση  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. 

10. Η  ανάθεση  του  έργου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στον  Οδηγό 

εφαρμογής του προγράμματος. 

 

 

 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  

 

Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  για την υλοποίηση του προγράμματος «Support of training and career 

development of researchers (Marie-Curie) Evaluation of the legacies of sporting 

megaevents on social capital- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017. 

 

Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση………. :  

 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. …………………………………………….. 

Αθήνα …./…./2018 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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