
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

ΠΡΟΣ: Υποψηφίους/ες της με αριθμ.  

πρωτ. ΕΕ.18481/26-11-2021 & ΑΔΑ: 

ΩΤΗΣ46Μ924-ΨΗ4 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Γραφείο ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου», 

με κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 50250, και  κωδ. 

ΟΠΣ 5123963 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (με ΑΔΑ: 9Μ1646Μ924-ΤΣ7) τα προσωρινά 

αποτελέσματα επιλογής για την πλήρωση τριών (3) θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση 

ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδ. ΟΠΣ 

5123963 και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 50250, στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας 

των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των 

ΜΟΔΙΠ», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Άξονας Προτεραιότητας: 6 «Βελτίωση της ποιότητας 

και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος») και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Κατόπιν της μοριοδότησης των υποψηφίων ανά θέση η βαθμολογική κατάταξη αυτών διαμορφώθηκε 

ως ακολούθως: 

 

Θέση 01: 

1
ος

: Ο υποψήφιος με αριθμ. πρωτ. αίτησης:18931/06-12-2021 (σύνολο μορίων: 383). 

 

Θέση 02: κηρύσσεται άγονη καθότι η μοναδική υποψηφιότητα που κατατέθηκε στο πλαίσιο την 

θέσης δεν μπορεί να καλύψει με επάρκεια το φυσικό αντικείμενο των παραδοτέων. 

 

Θέση 03: 

1
ος

: Ο υποψήφιος με αριθμ. πρωτ. αίτησης: 19244/09-12-2021 (σύνολο μορίων: 94)  

2
ος

: Ο υποψήφιος με αριθμ. πρωτ. αίτησης: 19468/13-12-2021 (σύνολο μορίων: 93). 

3
ος

: Ο υποψήφιος με αριθμ πρωτ. αίτησης: 19469/13-12-2021 (σύνολο μορίων 80) 

4
ος

: Ο υποψήφιος με αριθμ πρωτ. αίτησης: 19082/07-12-2021 (σύνολο μορίων 38) 

5
ος

: Ο υποψήφιος με αριθμ πρωτ. αίτησης: 19134/08-12-2021 (σύνολο μορίων 37) 

6
ος

: Ο υποψήφιος με αριθμ πρωτ. αίτησης: 19946/20-12-2021 (σύνολο μορίων 10) 

 

Οι παρακάτω υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης ή απέσυραν την 

υποψηφιότητά τους αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής: 

-Ο υποψήφιος με αριθμ. πρωτ. αίτησης: 19198/08-12-2021  

-Ο υποψήφιος με αριθμ. πρωτ. αίτησης: 19470/13-12-2021 

-Ο υποψήφιος με αριθμ. πρωτ. αίτησης: 19938/20-12-2021 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. 

 

      Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ 

            Αντιπρύτανης 

Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 

        

 

 

    Καθηγητής Χ. Οικονόμου 


