
 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 09-09-2022  

Αρ. Πρωτ. : 14741 
Πληροφορίες : Α. Σγαρδέλη 
Τηλέφωνο : 210-9201514 
e-mail : a.sgardeli@panteion.gr 

Θέμα : Οριστικά Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση μιας (1) θέσης  

 εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο του έργου  

 «Τεχνοκοινωνική καινοτομία και συνεργατική οικονομία», και κωδ.  
 Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6039, στο πλαίσιο του έργου: «Τεχνοκοινωνική καινοτομία και 

συνεργατική οικονομία»,  η  οποία  χρηματοδοτείται  από  το  ΕΛΙΔΕΚ. 

Έχοντας υπόψη : 
1.  Τις διατάξεις του ν. 6346/1934 (358 Α’) «Περί της Παντείου Σχολής των Πολιτικών 

Επιστημών» και του π.δ. 377/1989 (166 Α’) «Μετονομασία « της Παντείου 
Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) «». 

2.  Tις διατάξεις του ν. 4957/2022 (141 Α’) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά         

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις (άρθρο 243)». 
3. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 12726/25-07-2022 (1ο Πρακτικό) και 12992/27-07-2022 (2ο Πρακτικό) 

Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων που συγκροτήθηκε με την 
από 28/06/2022 (26η   Συνεδρίαση   ακαδ.  Έτους 2021-2022)   Απόφαση   της   
Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. (σχετ. έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 
10765/29-06- 
2022 & ΑΔΑ: 61ΔΜ46Μ924-ΩΛΣ). 

4. Την  απόφαση  της 31ης     Συνεδρίασης  της  ΕΕ  περί  έγκρισης  προσωρινών 

αποτελεσμάτων. 

5.   Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14252/02-09/2022 με ΑΔΑ: 6Σ1Δ46Μ924-45Λ έγγραφό με  

 το οποίο αναρτήθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής για την πλήρωση  

 μιας θέσης εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο  

 πλαίσιο του έργου «Τεχνοκοινωνική καινοτομία και συνεργατική οικονομία»,  
 

 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Παντείου κατά την 1η Συνεδρίασή 
της  
ακαδ. έτους 2022 - 2023 στις 08/09/2022, αποφάσισε ομόφωνα στο πλαίσιο της υπ’ 
αριθμ.  
πρωτ.  ΕΕ. 10577/27-06-2022  &  ΑΔΑ: 6ΟΑΜ46Μ924-ΖΘΥ  Πρόσκλησης  
Εκδήλωσης  
Ενδιαφέροντος   στο   πλαίσιο   του   έργου   με   τίτλο «Τεχνοκοινωνική καινοτομία 
και συνεργατική οικονομία», με κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6039, τα εξής: 
 

Για  τη  θέση  01,  ενέκρινε  την  επιλογή  του μοναδικού υποψηφίου  με  αριθμ.  
πρωτ.  αίτησης υποψηφιότητας: 12143/18-07-2022 (σύνολο μορίων: 1.770,65). 

 
Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ 

Αντιπρύτανης 
Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 

 
Καθηγητής Χ. Οικονόμου 
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