
 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

      Αθήνα, 16/01/2020 

Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.5480 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 8η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 

09/12/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου με τίτλο «BeSecure-FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for Monitoring, 

Assessing and Forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus », και κωδ. 

Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2089, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Urban Innovative Actions (UIA)», το οποίο 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΑΔΑ Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης: Ω0ΜΝ46Μ924-

638] 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με 

σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (5 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Έργο  

«BeSecure-

FeelSecure » 

Περιγραφή καθηκόντων Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός 

Ατόμων 

Συνολική Αμοιβή 

01 
Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Ερευνητής 

επιχειρησιακής 

οργάνωσης 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

31/08/2022 µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης σε 

ενδεχόμενη 

παράταση της 

διάρκειας του έργου 

1 

Έως 52.080,00 €  

συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των 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) 
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02 
Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Έμπειρος Ερευνητής 

Εγκληματολόγος  

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

30/06/2020 µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης σε 

ενδεχόμενη 

παράταση της 

διάρκειας του έργου 

1 

Έως 4.340,00 €  

συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των 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) 

03 
Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Έμπειρος Ερευνητής 

Εγκληματολόγος  

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

31/08/2022 µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης σε 

ενδεχόμενη 

παράταση της 

διάρκειας του έργου 

1 

Έως 31.000,00 €  

συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των 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) 

04 
Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Έμπειρος Ερευνητής 

Αναλυτής δεδομένων  

Από 01/06/2020 έως 

31/10/2020 µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης σε 

ενδεχόμενη 

παράταση της 

διάρκειας του έργου 

1 

Έως 4.340 €  

συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των 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) 

05 
Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Ερευνητής 

Πληροφορικής 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

31/08/2022 µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης σε 

ενδεχόμενη 

παράταση της 

διάρκειας του έργου 

1 

Έως 6.200,00 €  

συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των 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) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων 

01 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων 

εργασίας/δράσεων και των αντίστοιχων παραδοτέων: 

 

Πακέτο εργασίας:WP2. Project Management 

Το WP2: Project Management είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς συνδέεται άμεσα με την 

επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου. Οι στόχοι αυτού του WP είναι οι εξής: (i) 

Συγκρότηση Επιτροπών Διαχείρισης (management & steering committees), (ii) Ορισμός 

αρμοδιοτήτων ανά πακέτο εργασίας και δραστηριότητες, (iii) Οργάνωση των συναντήσεων 

του έργου, (iv) Ο έγκαιρος και αποτελεσματικός συντονισμός των δραστηριοτήτων του 

έργου, (vii) Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την τεχνική και οικονομική πρόοδο του έργου, 

(viii) Κεφαλαιοποίηση – αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου (capitalisation). Όλοι οι 

εταίροι του έργου θα παρέχουν το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων του έργου. Ένας διαχειριστής έργου πλήρους απασχόλησης, διορίζεται 

στην αρχή του έργου από το Δήμο Πειραιά (Συντονιστής εταίρος) και θα έχει τη γενική 

ευθύνη για τον επιτυχή σχεδιασμό και εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου. 

Συγκροτείται μια ομάδα συντονισμού, αποτελούμενη από συντονιστές του κάθε ΠΕ με 

εκπροσώπους όλων των εταίρων. Οι συντονιστές των ΠΕ θα συζητήσουν για τις ενέργειες 

και την πρόοδο του έργου και για την έγκαιρη προετοιμασία όλων των παραδοτέων. Τα 

πιθανά προβλήματα θα συζητηθούν και θα αντιμετωπιστούν με βάση τα σχέδια έκτακτης 

ανάγκης και με το πλάνο για έγκαιρο επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων του έργου. Η 

Singular Logic (SLG) θα αναλάβει τον τεχνικό συντονισμό και το Πάντειο Πανεπιστήμιο 

θα είναι υπεύθυνο για την επιστημονική διαχείριση.  

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην 

εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

A.2.1 Administrative & Financial management 

A.2.2 Scientific Management 

(i) Συγκρότηση Επιτροπών Διαχείρισης (management & steering committees), (ii) Ορισμός 

αρμοδιοτήτων ανά πακέτο εργασίας και δραστηριότητες, (iii) Οργάνωση των συναντήσεων 

του έργου, (iv) Ο έγκαιρος και αποτελεσματικός συντονισμός των δραστηριοτήτων του 

έργου, (vii) Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την τεχνική και οικονομική πρόοδο του έργου, 

(viii) Κεφαλαιοποίηση – αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου (capitalisation).  

Πακέτο εργασίας: WP3. Communication 

Το WP3: Communication περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας και 

διάχυσης των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του έργου. Οι ομάδες – στόχος 

είναι: 

- Οι πολίτες του Πειραιά 

- Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων 

- Η ενορία της Εκκλησίας του Πειραιά 

- Οι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και οι οικογένειές τους  

- Νέοι από τις αθλητικές ακαδημίες της ομάδας του Ολυμπιακού  

- Νέοι – μέλη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 

Πειραιά (ΟΠΑΝ) 

- Πολίτες εκτός Πειραιά που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις 

επικοινωνίας που διοργανώνονται στην πόλη  

 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της Δράσης 3.2 Digital activity and 

Media relations και στην εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων. 

Πακέτο εργασίας: WP4. "BeSecureFeelSecure" Governance Framework and 

Structure 
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Το WP4: "BeSecureFeelSecure" Governance Framework and Structure θα καθοριστεί το 

πλαίσιο διακυβέρνησης BSFS, συμπεριλαμβανομένων των βασικών απαιτήσεων για τη 

δημιουργία του LCCP - Local Council for Crime Prevention (εταίροι: Πάντειο, Δ. Πειραιά 

& Αστυνομία) και το πρωτόκολλο ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτείται για την 

εφαρμογή του συστήματος CURiM (SLG). Συγκεκριμένα, το οικοσύστημα BSFS βασίζεται 

σε ένα πλαίσιο διαδικασιών, μοντέλων και οντοτήτων που περιλαμβάνει: 

- Καθιέρωση του LCCP, επίλυση των ζητημάτων διοίκησης, και εμπλοκή των δημοσίων 

υπαλλήλων στο νέο καινοτόμο μοντέλο αστικού σχεδιασμού και αστικής ανάπτυξης. 

- Οργανωτικές ρυθμίσεις εντός της δημοτικής αρχής και νέα οντότητα για τη λειτουργία 

του LCCP μετά το τέλος του έργου. 

- Καινοτόμες (πράσινες) τακτικές προμηθειών για την ενίσχυση πειραματισμού και 

καινοτομίας στον χωροταξικό σχεδιασμό, ακολουθώντας την ιδέα του CPTED. 

- Συμμετοχική προσέγγιση για την ορθή εφαρμογή και λειτουργία ενός μηχανισμού που 

στοχεύει άμεσα στους πολίτες και τους βασικούς παράγοντες (stakeholders) της πόλης. 

- Σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης στην πλατφόρμα CURIM για την υποστήριξη 

της λειτουργίας του LCCP μέσω mobile αναφορών των πολιτών και μέσω πηγών ανοικτών 

πληροφοριών (open information sources) 

- Συμμετοχή υπαλλήλων / άλλων οργανώσεων με την προοπτική δημιουργίας ενός βρόχου 

συνεχούς μάθησης. 

- Κάθετη αναβάθμιση σε μεγαλύτερες και με διαφορετικά περιβάλλοντα πόλεις, με 

προοπτική την οριζόντια μετάβαση του πλαισίου διακυβέρνησης BSFS σε άλλες πολιτικές, 

όπως το περιβάλλον ή η κοινωνική ένταξη. 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην 

εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

A.4.1 Urban Security Governance Requirements and Modelling 

Διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά με τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε διεθνές 

επίπεδο για την αστική ασφάλεια. 

A.4.2 Urban Security Governance Practices assessment 

Διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά με τις υπάρχουσες δομές υποστήριξης των 

θυμάτων εγκληματικότητας.  

A.4.3 Identification of legal, privacy and organisational requirements 

Διεξαγωγή μελέτης σχετικά με το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για την αστική 

ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

02 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων 

εργασίας/δράσεων και στην εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

Πακέτο εργασίας: WP4. "BeSecureFeelSecure" Governance Framework and 

Structure 

Το WP4: "BeSecureFeelSecure" Governance Framework and Structure θα καθοριστεί το 

πλαίσιο διακυβέρνησης BSFS, συμπεριλαμβανομένων των βασικών απαιτήσεων για τη 

δημιουργία του LCCP - Local Council for Crime Prevention (εταίροι: Πάντειο, Δ. Πειραιά 

& Αστυνομία) και το πρωτόκολλο ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτείται για την 

εφαρμογή του συστήματος CURiM (SLG). Συγκεκριμένα, το οικοσύστημα BSFS βασίζεται 

σε ένα πλαίσιο διαδικασιών, μοντέλων και οντοτήτων που περιλαμβάνει: 

- Καθιέρωση του LCCP, επίλυση των ζητημάτων διοίκησης, και εμπλοκή των δημοσίων 

υπαλλήλων στο νέο καινοτόμο μοντέλο αστικού σχεδιασμού και αστικής ανάπτυξης. 

- Οργανωτικές ρυθμίσεις εντός της δημοτικής αρχής και νέα οντότητα για τη λειτουργία 
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του LCCP μετά το τέλος του έργου. 

- Καινοτόμες (πράσινες) τακτικές προμηθειών για την ενίσχυση πειραματισμού και 

καινοτομίας στον χωροταξικό σχεδιασμό, ακολουθώντας την ιδέα του CPTED. 

- Συμμετοχική προσέγγιση για την ορθή εφαρμογή και λειτουργία ενός μηχανισμού που 

στοχεύει άμεσα στους πολίτες και τους βασικούς παράγοντες (stakeholders) της πόλης. 

- Σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης στην πλατφόρμα CURIM για την υποστήριξη 

της λειτουργίας του LCCP μέσω mobile αναφορών των πολιτών και μέσω πηγών ανοικτών 

πληροφοριών (open information sources) 

- Συμμετοχή υπαλλήλων / άλλων οργανώσεων με την προοπτική δημιουργίας ενός βρόχου 

συνεχούς μάθησης. 

- Κάθετη αναβάθμιση σε μεγαλύτερες και με διαφορετικά περιβάλλοντα πόλεις, με 

προοπτική την οριζόντια μετάβαση του πλαισίου διακυβέρνησης BSFS σε άλλες πολιτικές, 

όπως το περιβάλλον ή η κοινωνική ένταξη. 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην 

εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

A.4.1 Urban Security Governance Requirements and Modelling 

Διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά με τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε διεθνές 

επίπεδο για την αστική ασφάλεια. 

A.4.3 Identification of legal, privacy and organisational requirements 

Διεξαγωγή μελέτης σχετικά με το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για την αστική 

ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο.   

03 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων 

εργασίας/δράσεων και στην εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

Πακέτο εργασίας: WP3. Communication 

Το WP3: Communication περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας και 

διάχυσης των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του έργου. Οι ομάδες – στόχος 

είναι: 

- Οι πολίτες του Πειραιά 

- Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων 

- Η ενορία της Εκκλησίας του Πειραιά 

- Οι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και οι οικογένειές τους  

- Νέοι από τις αθλητικές ακαδημίες της ομάδας του Ολυμπιακού 

- Νέοι – μέλη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 

Πειραιά (ΟΠΑΝ) 

- Πολίτες εκτός Πειραιά που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις 

επικοινωνίας που διοργανώνονται στην πόλη 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην 

εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

Δράση 3.4 Promotional material & scientific publications 

Συμμετοχή στην προετοιμασία των επιστημονικών δημοσιεύσεων που θα αποτυπώνουν 

την πρόοδο ή/και τα αποτελέσματα του έργου. 

Δράση 3.5 Final dissemination activity 

Συμμετοχή στη διοργάνωση και την υλοποίηση της τελικής εκδήλωσης για τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου. 

 

Πακέτο εργασίας: WP6. Urban Security Actions and CURiM pilot operations 
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Το WP6: Urban Security Actions and CURiM pilot operations θα παράξει μερικά από τα 

βασικά αποτελέσματα της BSFS. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί το ολοκληρωμένο πλαίσιο 

BSFS στην πιλοτική περιοχή του Πειραιά (CoP), εφαρμόζοντας τις κοινωνικές και χωρικές 

δράσεις - που περιλαμβάνουν τη φυσική διάσταση του BSFS - μαζί με την ανάπτυξη του 

συστήματος CURiM που περιλαμβάνει την ψηφιακή διάσταση του. Σε αυτό το WP οι 

δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν από το LCCP καθορίζονται, 

προγραμματίζονται και ενσωματώνονται στο πρόγραμμα εργασίας του έργου. Επιπλέον, η 

εκπαίδευση των χρηστών μέσα από πιλοτικές δραστηριότητες της ψηφιακής πλατφόρμας 

θα προγραμματιστούν και θα υλοποιηθούν, αναπτύσσοντας σταδιακά το σύστημα CURiM, 

σε δοκιμές, ημιπαραγωγικά και παραγωγικά περιβάλλοντα. Επίσης, θα αξιολογηθεί η 

χρήση του συστήματος CURiM και ο αντίκτυπός του στο αστικό περιβάλλον, προκειμένου 

να εξαχθούν οι βέλτιστες πρακτικές BSFS και ο οδικός χάρτης μεταφερσιμότητάς του που 

περιγράφεται στο WP7. Για την αξιολόγηση των δεικτών έργου, η κοινοπραξία θα 

χρησιμοποιήσει τυποποιημένα εργαλεία όπως έρευνες σε διαφορετικά χρονικά σημεία και 

υποβολή εκθέσεων για εγκλήματα μέσω επίσημων διαύλων (π.χ. αστυνομία). 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην 

εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

A.6.1 Baseline assessment actions 

Σχεδιασμός και υλοποίηση της πρώτης φάσης της έρευνας πεδίου σχετικά με την 

εγκληματικότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του Δ. Πειραιά. 

A.6.2 Social Factor mobilisation in prevention programs  

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης μαθητών σε θέματα bullying και 

κυβερνο-απειλών. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προστασίας των τοπικών επιχειρήσεων, που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειάς τους. 

A.6.3 One-stop-shop service for victimisation support 

Σχεδιασμός και υλοποίηση της υπηρεσίας υποστήριξης θυμάτων εγκληματικότητας. 

Πακέτο εργασίας: WP7. "BeSecureFeelSecure" evaluation, standardisation and 

transferability  

Το WP7: "BeSecureFeelSecure" evaluation, standardisation and transferability έχει σκοπό 

την αξιολόγηση των επιπτώσεων της BSFS με βάση την παρακολούθηση και τις μετρήσεις 

των αποτελεσμάτων του έργου, και παράγονται κατά τη διάρκεια των WP4-WP7. Το κύριο 

παραδοτέο του WP7 θα είναι ο οδικός χάρτης για την αξιοποίηση των βέλτιστων 

πρακτικών BSFS και την αναπαραγωγή του σε άλλες πόλεις της ΕΕ. Το Πάντειο θα ηγηθεί 

αυτού του WP με την υποστήριξη της SLG και του Παν. Πειραιά. Επίσης, το EFUS – 

European Forum for Urban Security θα συμβάλει στην τυποποίηση του BSFS και θα 

ενεργήσει ως κανάλι μεταφοράς του στο δίκτυο πόλεων της ΕΕ. 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην 

εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

A.7.1 BSFS Evaluation methodological framework 

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την μέτρηση των επιδόσεων του BSFS στο σύνολό του βάσει 

προκαθορισμένων δεικτών και σε συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του έργου.  

A.7.2 BSFS Impact evaluation 

Σχεδιασμός και υλοποίηση της δεύτερης φάσης της έρευνας πεδίου 

Α.7.3    BSFS standardisation and best practices 

Συμπλήρωση «Practice Sheets» για τον εντοπισμό και τη διάχυση των καλών πρακτικών 

του έργου  

 

04 Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων 

εργασίας/δράσεων και στην εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

ΑΔΑ: 94Ω546Μ924-Ε6Χ



 
 

 
   

 
 

Πακέτο εργασίας: WP6. Urban Security Actions and CURiM pilot operations 

Το WP6: Urban Security Actions and CURiM pilot operations θα παράξει μερικά από τα 

βασικά αποτελέσματα της BSFS. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί το ολοκληρωμένο πλαίσιο 

BSFS στην πιλοτική περιοχή του Πειραιά (CoP), εφαρμόζοντας τις κοινωνικές και χωρικές 

δράσεις - που περιλαμβάνουν τη φυσική διάσταση του BSFS - μαζί με την ανάπτυξη του 

συστήματος CURiM που περιλαμβάνει την ψηφιακή διάσταση του. Σε αυτό το WP οι 

δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν από το LCCP καθορίζονται, 

προγραμματίζονται και ενσωματώνονται στο πρόγραμμα εργασίας του έργου. Επιπλέον, η 

εκπαίδευση των χρηστών μέσα από πιλοτικές δραστηριότητες της ψηφιακής πλατφόρμας 

θα προγραμματιστούν και θα υλοποιηθούν, αναπτύσσοντας σταδιακά το σύστημα CURiM, 

σε δοκιμές, ημιπαραγωγικά και παραγωγικά περιβάλλοντα. Επίσης, θα αξιολογηθεί η 

χρήση του συστήματος CURiM και ο αντίκτυπός του στο αστικό περιβάλλον, προκειμένου 

να εξαχθούν οι βέλτιστες πρακτικές BSFS και ο οδικός χάρτης μεταφερσιμότητάς του που 

περιγράφεται στο WP7. Για την αξιολόγηση των δεικτών έργου, η κοινοπραξία θα 

χρησιμοποιήσει τυποποιημένα εργαλεία όπως έρευνες σε διαφορετικά χρονικά σημεία και 

υποβολή εκθέσεων για εγκλήματα μέσω επίσημων διαύλων (π.χ. αστυνομία). 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην 

εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων: 

A.6.1 Baseline assessment actions 

Ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της πρώτης φάσης της έρευνας 

πεδίου. 

 

05 

Πακέτο εργασίας: WP3. Communication 

Το WP3: Communication περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας και 

διάχυσης των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του έργου. Οι ομάδες – στόχος 

είναι: 

- Οι πολίτες του Πειραιά 

- Οι ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων 

- Η ενορία της Εκκλησίας του Πειραιά 

- Οι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και οι οικογένειές τους  

- Νέοι από τις αθλητικές ακαδημίες της ομάδας του Ολυμπιακού  

- Νέοι – μέλη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου  

Πειραιά (ΟΠΑΝ) 

- Πολίτες εκτός Πειραιά που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις 

επικοινωνίας που διοργανώνονται στην πόλη 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της Δράσης 3.2 Digital activity and 

Media relations και στην εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων. 

 

Πακέτο εργασίας: WP5. Collaborative Evidence-Driven Urban RIsk AssessMent 

(CURiM) System Specification, Implementation and Integration 

Το WP5: Collaborative Evidence-Driven Urban RIsk AssessMent (CURiM) System 

Specification, Implementation and Integration στοχεύει στο να παράσχει τις λεπτομερείς 

προδιαγραφές της μεθοδολογίας αξιολόγησης των κινδύνων που βασίζεται σε αποδεικτικά 

στοιχεία (CURiM). Το σύστημα CURiM θα χρησιμοποιήσει η Πόλη του Πειραιά (CoP) και 

οι λοιποί αστικοί φορείς για να συλλέξουν και να αξιολογήσουν τις απειλές και τους 

παράγοντες κινδύνου τους, προκειμένου να βελτιώσουν την «ανθεκτικότητα» των 

υποδομών τους σε ευρύ φάσμα καταστάσεων. Τόσο η προτεινόμενη μεθοδολογία όσο και 

το σύστημα CURiM θα βασίζονται στα αποτελέσματα ενός προηγούμενο έργου των 

εταίρων, και συγκεκριμένα στην προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου MITIGATE 

(www.mitigateproject.eu), καθώς και στις λύσεις City.Risks (project.cityrisks.eu), 
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προσαρμοσμένα στις ανάγκες της πόλης του Πειραιά. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της Δράσης 5.1 Evidence-Driven Urban 

Risk AssessMent (CURiM) Methodology Specification and user requirements, και στην 

εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων. 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

01 1. Πτυχίο σε Επιχειρησιακή Οργάνωση / Διοίκηση & Τεχνολογία ή αντίστοιχο της ημεδαπής ή 

ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση 

ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Γνώση Αγγλικών 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 και έως 7 ετών στο σχεδιασμό και την οργάνωση 

επιχειρησιακών συστημάτων, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP6, FP7, 

H2020) 

02 1. Πτυχίο σε Κοινωνιολογία, ή Νομική, με κατεύθυνση Εγκληματολογία ή αντίστοιχο 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, ή Κοινωνιολογία, ή Νομική 

3. Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο Εγκληματολογία ή αντίστοιχο 

4. Γνώση Αγγλικών 

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια στο επιστημονικό πεδίο ποινικού 

δικαίου ή/και εγκληματολογίας 

6. Διδακτική ή/και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 5 και έως 7 ετών στο επιστημονικό πεδίο 

ποινικού δικαίου ή/και εγκληματολογίας 

03 1. Πτυχίο σε Κοινωνιολογία, ή Νομική, με κατεύθυνση Εγκληματολογία ή αντίστοιχο 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, ή Κοινωνιολογία, ή Νομική 

3. Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο Εγκληματολογία ή αντίστοιχο 

4. Γνώση Αγγλικών 

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια στο επιστημονικό πεδίο της 

εγκληματολογίας 

6. Διδακτική ή/και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 και έως 7 ετών στο επιστημονικό πεδίο της 

εγκληματολογίας 

04 1. Πτυχίο σε Κοινωνιολογία, ή Νομική, ή αντίστοιχο 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Στατιστική 

3. Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Στατιστική / Mαθηματικά ή αντίστοιχο 

4. Γνώση Αγγλικών 

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 και έως 7 ετών στην υλοποίηση ή αξιολόγηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων ΕΣΠΑ  

05 1. Πτυχίο σε Πληροφορική 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική 

3. Γνώση Αγγλικών 

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 και έως 7 ετών σε Πληροφοριακά Συστήματα δημόσιων 

φορέων 

 

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

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. Διευκρινίζεται ότι ως προς το κριτήριο της εμπειρίας αποδεκτές θεωρούνται οι 

υποψηφιότητες, οι οποίες πληρούν το ελάχιστο του απαιτούμενου χρόνου. 

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

γίνει δημόσια κλήρωση. 
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4. 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. 

Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

1. Aίτηση   

2. Βιογραφικό σημείωμα  

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

4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις συμμετοχής σε έργα, συμβάσεις, δημοσιεύσεις.  

5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.   

6. Κ.λ.π 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 01) 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 02) 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

1.1 
Πτυχίο σε Επιχειρησιακή Οργάνωση / Διοίκηση & 

Τεχνολογία ή αντίστοιχο  
Ναι / Όχι 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70 μόρια 

2.1 Γνώση Αγγλικών 

Άριστη γνώση: 70 μόρια 

Πολύ καλή γνώση: 50 μόρια 

Καλή γνώση: 30 μόρια 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) Έως 588 μόρια 

3.1 

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 και έως 7 ετών  

στον σχεδιασμό και την οργάνωση επιχειρησιακών 

συστημάτων, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (FP6, FP7, H2020) 

7 μόρια ανά μήνα, τουλάχιστον 5 και έως 7 έτη 

(έως δυο δεκαδικά ψηφία για κλάσματα του 

μήνα) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β & Γ   Έως 658 μόρια 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έως 197 μόρια 

 

Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, 

κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (45 μόρια) 

• η οργανωτική ικανότητα (38 μόρια) 

• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (38 μόρια) 

• η ανάληψη ευθυνών (38 μόρια) 

• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (38 μόρια) 

Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά 

προσόντα  

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.01 Έως 855 μόρια 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

1.1 
Πτυχίο σε Κοινωνιολογία, ή Νομική, με κατεύθυνση 

Εγκληματολογία ή αντίστοιχο  
Ναι / Όχι 

1.2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, ή 

Κοινωνιολογία, ή Νομική 
Ναι / Όχι 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 03) 

1.3 
Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο Εγκληματολογία ή 

αντίστοιχο 
Ναι / Όχι 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70 μόρια 

2.1 Γνώση Αγγλικών 

Άριστη γνώση: 70 μόρια 

Πολύ καλή γνώση: 50 μόρια 

Καλή γνώση: 30 μόρια 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) Έως 608 μόρια 

3.1 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε 

συνέδρια στο επιστημονικό πεδίο ποινικού δικαίου ή/και 

εγκληματολογίας 

>10 δημοσιεύσεις: 20 μόρια  

5-10 δημοσιεύσεις: 15 μόρια 

1-5 δημοσιεύσεις: 10 μόρια 

3.2 

Διδακτική ή/και ερευνητική εμπειρία  τουλάχιστον 5 και 

έως 7 ετών στο επιστημονικό πεδίο ποινικού δικαίου ή/και 

εγκληματολογίας 

7 μόρια ανά μήνα, τουλάχιστον 5 και έως 7 

έτη(έως δυο δεκαδικά ψηφία για κλάσματα του 

μήνα)  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β & Γ   Έως 678 μόρια 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έως 203 μόρια 

 

Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, 

κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (43 μόρια) 

• η οργανωτική ικανότητα (40 μόρια) 

• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (40 μόρια) 

• η ανάληψη ευθυνών (40 μόρια) 

• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (40 μόρια) 

Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά 

προσόντα  

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.02 Έως 881 μόρια 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

1.1 
Πτυχίο σε Κοινωνιολογία, ή Νομική, με κατεύθυνση 

Εγκληματολογία ή αντίστοιχο 
Ναι / Όχι 

1.2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εγκληματολογία, ή 

Κοινωνιολογία, ή Νομική 
Ναι / Όχι 

1.3 
Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο Εγκληματολογία ή 

αντίστοιχο 
Ναι / Όχι 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70 μόρια 

2.1 Γνώση Αγγλικών 

Άριστη γνώση: 70 μόρια 

Πολύ καλή γνώση: 50 μόρια 

Καλή γνώση: 30 μόρια 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) Έως 608 μόρια 

3.1 
Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε 

συνέδρια στο επιστημονικό πεδίο της εγκληματολογίας 

>10 δημοσιεύσεις: 20 μόρια  

5-10 δημοσιεύσεις: 15 μόρια 

1-5 δημοσιεύσεις: 10 μόρια 

3.2 
Διδακτική ή/και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 

και έως 7 έτη στο επιστημονικό πεδίο της εγκληματολογίας 

7 μόρια ανά μήνα, τουλάχιστον 2 και έως 7 

έτη(έως δυο δεκαδικά ψηφία για κλάσματα του 

έτους) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β & Γ   Έως 678 μόρια 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έως 203 μόρια 

ΑΔΑ: 94Ω546Μ924-Ε6Χ



 
 

 
   

 
 

 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 04) 

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 05) 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, 

κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (43 μόρια) 

• η οργανωτική ικανότητα (40 μόρια) 

• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (40 μόρια) 

• η ανάληψη ευθυνών (40 μόρια) 

• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (40 μόρια) 

Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά 

προσόντα 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.03 Έως 881 μόρια 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 04 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

1.1 Πτυχίο σε Κοινωνιολογία, ή Νομική, ή αντίστοιχο Ναι / Όχι 

1.2 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη 

Στατιστική 
Ναι / Όχι 

1.3 
Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο την Εφαρμοσμένη 

Στατιστική / Μαθηματικά ή αντίστοιχο 
Ναι / Όχι 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70 μόρια 

2.1 Γνώση Αγγλικών 

Άριστη γνώση: 70 μόρια 

Πολύ καλή γνώση: 50 μόρια 

Καλή γνώση: 30 μόρια 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) Έως 588 μόρια 

3.1 

Αποδεδειγμένη εμπειρία  τουλάχιστον 5 και έως 7 ετών 

στην υλοποίηση ή αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων ή προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

7 μόρια ανά μήνα,  τουλάχιστον 5 και έως 7 

έτη(έως δυο δεκαδικά ψηφία για κλάσματα του 

έτους) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β & Γ   Έως 658 μόρια 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έως 197 μόρια 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, 

κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (45 μόρια) 

• η οργανωτική ικανότητα (38 μόρια) 

• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (38 μόρια) 

• η ανάληψη ευθυνών (38 μόρια) 

• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (38 μόρια) 

Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά 

προσόντα 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.04 Έως 855 μόρια 

ΑΔΑ: 94Ω546Μ924-Ε6Χ



 
 

 
   

 
 

 

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 εντός δεκαπέντε (15) ημερών [η καταληκτική 

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

αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου] στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου από τις 8:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ (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 πρόγραμμα: 

«BeSecure-FeelSecure» ., με κωδικό 2089,  

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η σφραγίδα του κούριερ ή ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 05 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

1.1 Πτυχίο σε Πληροφορική Ναι / Όχι 

1.2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική Ναι / Όχι 

2 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) Έως 70 μόρια 

2.1 Γνώση Αγγλικών 

Άριστη γνώση: 70 μόρια 

Πολύ καλή γνώση: 50 μόρια 

Καλή γνώση: 30 μόρια 

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) Έως 588 μόρια 

3.1 
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 και έως 7 ετών  

σε Πληροφοριακά Συστήματα δημόσιων φορέων 

7 μόρια ανά μήνα, τουλάχιστον 5 και έως 7 

έτη (έως δυο δεκαδικά ψηφία για κλάσματα 

του μήνα) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β & Γ   Έως 658 μόρια 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έως 197 μόρια 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης 

υποψηφίων, κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ 

άλλων: 

•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (45 

μόρια) 

• η οργανωτική ικανότητα (38 μόρια) 

• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (38 μόρια) 

• η ανάληψη ευθυνών (38 μόρια) 

• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (38 

μόρια) 

Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά 

προσόντα 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.04 Έως 855 μόρια 

../../../../Documents%20and%20Settings/Marianna/Local%20Settings/ΗΔΙΚΑ%20-%20ΔΗΜΟΥΛΑΣ/elke.panteion.gr
http://diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 94Ω546Μ924-Ε6Χ



 
 

 
   

 
 

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 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 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. 

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 

 

ΑΔΑ: 94Ω546Μ924-Ε6Χ



 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την υλοποίηση της πράξης: «BeSecure-FeelSecure», με κωδικό 2089, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Urban Innovative Actions» . 

 

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

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. …………………………………………… 

. 
 

 

Αθήνα …./…./20… 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 

ΑΔΑ: 94Ω546Μ924-Ε6Χ
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