
 

 

Αθήνα, 12/03/2018 

Αρ. πρωτ: EE.968 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 

16/02/2018 Απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην 

Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα – τεκμηρίωση – διάχυση», το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα άτομο 

ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη 

του έργου, ήτοι 30/4/2019. 

Κύριος στόχος του έργου και αντικείμενο της έρευνας είναι η δημιουργία και προβολή 

κατάλληλου ιστορικού υλικού προσβάσιμου σε ψηφιακή μορφή, με βάση τεκμήρια από 

παλαιότερες περιόδους κατά τις οποίες η Ελλάδα υποδέχτηκε προσφυγικά ρεύματα. Το υλικό 

θα περιλαμβάνει πρωτογενείς πηγές, οι οποίες θα παρουσιάζουν τις διαφοροποιήσεις της 

εικόνας όσων αναγκάζονται να καταφύγουν στην Ελλάδα (ή να εκτοπιστούν εντός της χώρας) 

ανάλογα με το χρόνο, τον τόπο, την αντιμετώπισή τους από τους ήδη εγκατεστημένους 

κατοίκους, τις κρατικές και τοπικές πολιτικές υποδοχής, καθώς και με τα χαρακτηριστικά των 

εκάστοτε ομάδων μετακινουμένων και με τη διάρθρωση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες 

εγκαθίστανται. Με βάση τις πηγές αυτές θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση για την ιστορία 

και τις αναπαραστάσεις του πρόσφυγα στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Έργο «Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα – τεκμηρίωση – 

διάχυση», 

Κωδικός 

Θέσης 

Περιγραφή 

καθηκόντων 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 
Συνολική Αμοιβή 

1 Ερευνητής Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι 

τη λήξη του 

έργου, ήτοι 

30/04/2019. 

1 8.500€ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Κωδικός 

Θέσης 
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων 

1 • Διαμόρφωση και επεξεργασία του θεωρητικού πλαισίου της μελέτης μέσω της 

συστηματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης.  

• Εντοπισμός και καταγραφή των αρχείων και των συλλογών από όπου θα αντληθούν 

τα τεκμήρια κατά τη διάρκεια του έργου.  

• Εντοπισμός και καταγραφή τουλάχιστον 150 δελτίων μαρτυριών/πρωτογενών 

πηγών, τεκμηριωμένα και ελεγμένα κατάλληλα και με τα συνοδευτικά τους 

περιγραφικά σημειώματα, για την ανάρτηση στην ηλεκτρονική βάση, 

• Εισαγωγή των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα. 

• Συμμετοχή στη συγγραφή σύντομου εισαγωγικού κειμένου για τις προσφυγικές 

μετακινήσεις εντός ή προς την Ελλάδα από το 1821 έως το 1989 και για τους 

προσφυγικούς πληθυσμούς και την υποδοχή τους. 

• Συμμετοχή στην οργάνωση δημόσιας παρουσίασης του προγράμματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 

Θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

1 Κύρια Προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία ή 

αντίστοιχο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ). 

2. Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας ή αναγνωρισμένο πτυχίο ίδιας 

ειδικότητας από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή 

χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ). 

3. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και ιδιαιτέρως εμπειρία αρχειακής 

έρευνας / τεκμηρίωσης τουλάχιστον πέντε ετών στη νεότερη και σύγχρονη 

ελληνική ιστορία (εντοπισμός, επιλογή και τεκμηρίωση ιστορικού υλικού) και 

ψηφιοποίησης τεκμηρίων  

4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψήφιους 

Επιθυμητό Προσόν: 

5. Εξοικείωση με την ιστορία προσφύγων / μεταναστών 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Για Αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής Γλώσσας. 

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. 

Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

1. Αίτηση. 

2. Βιογραφικό σημείωμα.  

3. Τίτλους σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από τo εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία)  

4. Βεβαιώσεις τεκμηρίωσης εμπειρίας  

5. Πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (μόνο για Αλλοδαπούς υποψηφίους) 

6. Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψήφιους 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 

1 ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ NAI/OXI 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Β) 

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  

NAI/OXI 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) 

3 Ερευνητική εμπειρία και εμπειρία αρχειακής έρευνας / 

τεκμηρίωσης τουλάχιστον πέντε ετών στη νεότερη και 

σύγχρονη ελληνική ιστορία (εντοπισμός, επιλογή και 

τεκμηρίωση ιστορικού υλικού) και ψηφιοποίησης τεκμηρίων 

7 ανά μήνα (επιπλέον 

εμπειρία πέρα των 60 

μηνών αξιολογείται 

χωρίς μοριοδότηση) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β & Γ Έως 420 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

4 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, κατά 

την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων:  

• η συνάφεια των γνώσεων και της ερευνητικής 

ενασχόλησης (60 βαθμοί) 

• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και οργάνωσης (60 

βαθμοί) 

• η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (30 βαθμοί) 

• η συνολική παρουσίαση του υποψηφίου (30 βαθμοί) 

Έως 180 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ έως 600 

 

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 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: 

«Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα – τεκμηρίωση – 

διάχυση» 

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η σφραγίδα του κούριερ ή ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) 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 κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. 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 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 ανάρτησης της παρούσας στη Διαύγεια. 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 

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 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. 

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

προγράμματος και του ΕΛΚΕ. 

 

 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 έργου με τίτλο «Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην 

Ελλάδα (1821-1989). Έρευνα – τεκμηρίωση – διάχυση», το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. 

 

 

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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