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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα 

με την από 28/07/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στο 

πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 

20ος αιώνας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, προτίθεται 

να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (4 άτομα) από 

την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 31/01/2020:

Κύριος  στόχος  του  έργου  και  αντικείμενο  της  έρευνας  είναι  η  δημιουργία 

ηλεκτρονικού  αρχείου  των  δημόσιων  νεότερων  μνημείων  (ανδριάντες,  προτομές,  ηρώα, 

στήλες  κλπ.)  της  Αθήνας,  καθώς  και  δήμων  εμβληματικών  για  την  ιστορία  του  Αγώνα 

(Τρίπολη,  Πάτρα,  Ναύπλιο,  Μεσολόγγι,  Ερμούπολη),  ώστε  να  απεικονιστεί  ο  τρόπος 

μνημειοποίησης του μείζονος γεγονότος της ελληνικής εθνικής ιστορίας. 

Τα  μνημεία  καταγράφονται  ως  εγγραφές  της  μνήμης  της  Ελληνικής  Επανάστασης  στον 

δημόσιο  χώρο  και  συλλέγονται  πληροφορίες  για  τη  «ζωή»  τους  (συνθήκες  δημιουργίας, 

τελετές,  βανδαλισμοί  κ.λπ.).  Η προσέγγιση είναι  από τη σκοπιά της ιστορίας  και  όχι  της 

ιστορίας  της  τέχνης,  η  οποία  χαρακτηρίζει  τα  αντίστοιχα  προγράμματα  καταγραφής 

μνημείων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

Έργο «Τόποι Μνήμης για 
την Ελληνική 
Επανάσταση 19ος – 20ος 
αιώνας»

Περιγραφή 
καθηκόντων

Διάρκεια 
Σύμβασης 

Αριθμός 
Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Ερευνητής

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 
μέχρι τη λήξη 
του έργου, 
ήτοι 
31/01/2020.

1 7.000€

02
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Ερευνητής

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 
μέχρι τη λήξη 
του έργου, 
ήτοι 
31/01/2020.

1 6.600€

03
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Βοηθός Ερευνητή

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 
μέχρι τη λήξη 
του έργου, 
ήτοι 
31/01/2020.

1
3.500€

04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Βοηθός Ερευνητή

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 
μέχρι τη λήξη 
του έργου, 
ήτοι 
31/01/2020.

1 3.500€

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

Παρεχόμενο έργο - Παραδοτέα

01  Διαμόρφωση και επεξεργασία του θεωρητικού πλαισίου της μελέτης μέσω της 
συστηματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης. 

 Εντοπισμός αρχειακών πηγών πληροφόρησης. 

 Συγκρότηση καταλόγου των μνημείων για τις πόλεις που έχουν επιλεγεί αλλά, 
για συγκριτικούς λόγους, και για την υπόλοιπη Ελλάδα (Περιφέρειες: Αττικής, 
Πελοποννήσου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου)

 Έρευνα για τα μνημεία της Αθήνας, Ερμούπολης και Ναυπλίου: Αυτοψία και 
φωτογράφιση, αναζήτηση αρχειακών μαρτυριών για κάθε μνημείο, 
ψηφιοποίηση των σχετικών εγγράφων ή δημοσιευμάτων, αναζήτηση 
βιογραφικών στοιχείων για τους απεικονιζόμενους στα μνημεία και 
συμπλήρωση των δελτίων καταγραφής (ΔΚ).

 Συγγραφή σύντομων εισαγωγικών και περιγραφικών κειμένων για ανάρτηση 
στην ψηφιακή πλατφόρμα. 

 Επίβλεψη του σχεδιασμού της ψηφιακής βάσης δεδομένων και της ψηφιακής 
διαδικτυακής πλατφόρμας.
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 Οργάνωση δημόσιας παρουσίασης του προγράμματος.

02

 Διαμόρφωση και επεξεργασία του θεωρητικού πλαισίου της μελέτης μέσω της 
συστηματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης. 

 Εντοπισμός αρχειακών πηγών πληροφόρησης. 

 Συγκρότηση καταλόγου των μνημείων για τις πόλεις που έχουν επιλεγεί αλλά, 
για συγκριτικούς λόγους, και για την υπόλοιπη Ελλάδα (Περιφέρειες: Αττικής, 
Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας). 

 Έρευνα για τα μνημεία της Αθήνας, Πάτρας και Μεσολογγίου: Αυτοψία και 
φωτογράφιση, αναζήτηση αρχειακών μαρτυριών για κάθε μνημείο, 
ψηφιοποίηση των σχετικών εγγράφων ή δημοσιευμάτων, αναζήτηση 
βιογραφικών στοιχείων για τους απεικονιζόμενους στα μνημεία και 
συμπλήρωση των δελτίων καταγραφής (ΔΚ).

 Συγγραφή σύντομων εισαγωγικών και περιγραφικών κειμένων για ανάρτηση 
στην ψηφιακή πλατφόρμα. 

 Επίβλεψη του σχεδιασμού του ψηφιακού χάρτη των μνημείων.

 Οργάνωση δημόσιας παρουσίασης του προγράμματος.

03

 Έρευνα για τα μνημεία της Αθήνας, Ναυπλίου και Μεσολογγίου: αυτοψία και 
φωτογράφιση του κάθε μνημείου και πρωτογενής έρευνα σε πηγές 
πληροφοριών: α) τα δημόσια αρχεία (δηλαδή τα πρακτικά και τις αποφάσεις 
των δημοτικών συμβουλίων ή άλλης κρατικής αρχής), β) τα αρχεία συλλόγων, 
γ) τα φωτογραφικά αρχεία ιδιωτών, δ) τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. 

 Ψηφιοποίηση των σχετικών εγγράφων ή δημοσιευμάτων, αναζήτηση 
βιογραφικών στοιχείων για τους απεικονιζόμενους στα μνημεία και 
συμπλήρωση των δελτίων καταγραφής (ΔΚ). 

 Εισαγωγή των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα.

04

 Έρευνα για τα μνημεία της Αθήνας, της Τρίπολης και της Πάτρας: αυτοψία και 
φωτογράφιση του κάθε μνημείου και πρωτογενής έρευνα σε πηγές 
πληροφοριών: α) τα δημόσια αρχεία (δηλαδή τα πρακτικά και τις αποφάσεις 
των δημοτικών συμβουλίων ή άλλης κρατικής αρχής), β) τα αρχεία συλλόγων, 
γ) τα φωτογραφικά αρχεία ιδιωτών, δ) τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. 

 Ψηφιοποίηση των σχετικών εγγράφων ή δημοσιευμάτων, αναζήτηση 
βιογραφικών στοιχείων για τους απεικονιζόμενους στα μνημεία και 
συμπλήρωση των δελτίων καταγραφής (ΔΚ). 

 Εισαγωγή των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

01 Κύρια Προσόντα:

1. Διδακτορικός τίτλος στην Ιστορία 

2. Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο ίδιας ειδικότητας 
από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).

3. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία συναφής με το ως άνω περιγραφόμενο αντικείμενο 
(ιστορική μνήμη, μνημεία, δημόσια ιστορία)

4. Αποδεδειγμένη γνώση και  εμπειρία τεκμηρίωσης σε αναγνωρισμένα πρότυπα μοντέλων 
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τεκμηρίωσης, και ευρύτερη γνώση και χειρισμός ερευνητικών υποδομών για τις κοινωνικές 
επιστήμες.

5. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

02

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 Ιστορίας-Αρχαιολογίας ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο ίδιας ειδικότητας 
από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή χρειάζεται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).

3. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία συναφής με το ως άνω περιγραφόμενο αντικείμενο 
(ιστορική μνήμη, μνημεία, δημόσια ιστορία)

4. Εμπειρία αρχειακής έρευνας / τεκμηρίωσης (ταξινόμηση, καταγραφή, καταλογογράφηση, 
ευρετηρίαση, αποδελτίωση) και ψηφιοποίησης τεκμηρίων.

5. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Moodle.

03

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 συναφής με το ως άνω περιγραφόμενο αντικείμενο 
(ιστορική μνήμη, μνημεία, δημόσια ιστορία)

4. Εμπειρία αρχειακής έρευνας / τεκμηρίωσης (ταξινόμηση, καταγραφή, καταλογογράφηση, 
ευρετηρίαση, αποδελτίωση) και ψηφιοποίησης τεκμηρίων.

04

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 συναφής με το ως άνω περιγραφόμενο αντικείμενο 
(ιστορική μνήμη, μνημεία, δημόσια ιστορία)

4. Εμπειρία αρχειακής έρευνας / τεκμηρίωσης (ταξινόμηση, καταγραφή, καταλογογράφηση, 
ευρετηρίαση, αποδελτίωση) και ψηφιοποίησης τεκμηρίων.

Επισημαίνεται ότι:

1. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα μόνο για μία από τις θέσεις.

2. Για Αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής Γλώσσας

3. 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  (θέση 1, 2, 3 & 4)

2. Βιογραφικό σημείωμα. (θέση 1, 2, 3 & 4)

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

ισοτιμία ) (θέση 1, 2, 3 & 4)

4. Βεβαιώσεις τεκμηρίωσης εμπειρίας (θέση 1, 2, 3 & 4)

5. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ. (θέση 1 & 2)
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6. Πιστοποιητικό γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (μόνο για Αλλοδαπούς υποψηφίους)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 01 02 03 04

ΠΤΥΧΙΟ 100 100 100 100

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ

- 100 100 100

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 200 - - -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) 01 02 03 04

Αποδεδειγμένη ερευνητική 
εμπειρία συναφής με το ως 
άνω περιγραφόμενο 
αντικείμενο (ιστορική μνήμη, 
μνημεία, δημόσια ιστορία)

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αποδεδειγμένη  γνώση  και 
εμπειρία  τεκμηρίωσης  σε 
αναγνωρισμένα  πρότυπα 
μοντέλων  τεκμηρίωσης,  και 
ευρύτερη γνώση και χειρισμός 
ερευνητικών υποδομών για τις 
κοινωνικές επιστήμες.

ΝΑΙ/ΟΧΙ - - -

Εμπειρία αρχειακής έρευνας / 
τεκμηρίωσης (ταξινόμηση, 
καταγραφή, 
καταλογογράφηση, 
ευρετηρίαση, αποδελτίωση) 
και ψηφιοποίησης τεκμηρίων

- ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

4
ΓΝΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

01 02 03 04

Γνώση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ - -

Γνώση Moodle. - ΝΑΙ/ΟΧΙ - -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
01 02 03 04

Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής 
αξιολόγησης υποψηφίων, κατά 
την οποία θα διερευνηθεί 
μεταξύ άλλων η ικανότητα 
επικοινωνίας, συνεργασίας, 
και γνώσεων και ερευνητικής 
ενασχόλησης στο Φυσικό 
Αντικείμενο του έργου

Έως 200
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 01 02 03 04

Μέγιστη Βαθμολογία 500 400 400 400

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  (www.elke.panteion.gr)  και  στην  ιστοσελίδα  της 

Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, 

στο  πρωτόκολλο  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων  και  Έρευνας  του  Παντείου 

Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136,  Καλλιθέα, 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:

«Τόποι Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας».

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 

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)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-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 

(συστημένη επιστολή) 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. 

7

ΑΔΑ: 7ΤΥΨ469Β7Α-3Ο0



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.

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
Αναπληρωτής Πρυτάνεως 

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
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ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

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  ερευνητικού  προγράμματος  «Τόποι 
Μνήμης για την Ελληνική Επανάσταση 19ος – 20ος αιώνας», το οποίο χρηματοδοτείται από 
το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.

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

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

4. …………………………………………….

5. …………………………………………….

6. ……………………………………………..

Αθήνα …./…./2017

Ο/Η Αιτών/ούσα
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