
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
        
       Αθήνα, 21/06/2019 
       Αριθμ. Πρωτ. ΕΕ 1897 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ στην 19η 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις 19/06/2019 αποφάσισε την έγκριση 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMMERSE – 

Integration Mapping for migrant children in education» με κωδικό Λογιστηρίου 

ΕΛΚΕ2073.[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης ΥποχρέωσηςΩ17Ξ46Μ924-Θ7Η. 

 
Κύριος στόχος του Έργου είναι η συν-δημιουργία δεικτών ένταξης παιδιών προσφύγων και 

μεταναστών στην εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας νέων δεδομένων και προτάσεων 

πολιτικής  αναφορικά με την  ενσωμάτωση αυτών των ομάδων. Η νομική και πολιτική 

διάσταση της έντασης έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία, όσο και η διαδικασία της διαμόρφωσης 

συστάσεων προς διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς περιφερειακούς και φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης καθώς και ΜΚΟ, με σκοπό την ενίσχυση της Ένταξης. 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, - ΕΛΚΕ, ως φορέας 

υλοποίησης της έργου με τίτλο «IMMERSE», μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και 

Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) 

προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (3 άτομα) 

προκειμένου να διεκπεραιώσουν τα ακόλουθα παραδοτέα του έργου: 

 Παραδοτέο (1): Διοργάνωση 5 εργαστηρίων, και 10 εστιασμένων συζητήσεων, world café 

και συνεντεύξεων σε μάκρο, μέσο και μίκρο επίπεδο μέσα από την ειδική μεθοδολογία συν-

διαμόρφωσης (co-creation) που αναπτύσσεται στο πλάσιο του Προγράμματος IMMERSE, 

αλλά και βάσης δεδομένων με σχετική βιβλιογραφική έρευνα, και κατάρτιση χάρτη φορέων 

που ασχολούνται με την ένταξη και εκπαίδευση παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην 

Ελλάδα. 

 Παραδοτέο (2): Αξιολόγηση Σεμιναρίων και σχετικού υλικού ώστε να συν-διαμορφωθούν 

οι πιο κατάλληλοι δείκτες ένταξης» με σκοπό την χρήση τους σε επόμενο στάδιο της 

έρευνας για άντληση σχετικών δεδομένων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

Έργο «IMMERSE» Τόπος 
Εκτέλεσης 

Διάρκεια 
Σύμβασης 

(*) 

Αριθμός 
Ατόμων 

Συνολική Αμοιβή 

1 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με 
αντικείμενο: 
α) την μεθοδολογία συν-
διαμόρφωσης δεικτών σε 
εκπαιδευτικά σεμινάρια με 
παιδιά μετανάστες και 
πρόσφυγες  
β) την πλήρη νομική και 
πολιτική ανάλυση και 
επεξεργασία στοιχείων που 
προκύπτουν από τα 
εργαστήρια και  
γ) την ανάλυση βιβλιογραφίας 
δεικτών ένταξης  

Πάντειο-
ΕΛΚΕ 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 
30/10/2019 

1 

2.000€ 
συμπεριλαμβανομένο
υ όλων των φόρων, 
τυχόν 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)  

2 

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με 
αντικείμενο: 
α) την πλήρη νομική και 
πολιτική ανάλυση και 
επεξεργασία στοιχείων που 
προκύπτουν από τα 
εργαστήρια και  
γ) την συμμετοχή στην 
υλοποίηση του workshop, 
εστιασμένων συζητήσεων που 
θα πραγματοποιηθούν έως τον 
Οκτώβριο του 2019 
δ) την συμμετοχή στην 
αποδελτίωση των ευρημάτων 
έως τον Οκτώβριο του 2019 

Πάντειο-
ΕΛΚΕ 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 
30/10/2019 

1 

2.000€ 
συμπεριλαμβανομένο
υ όλων των φόρων, 
τυχόν 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) 

3 

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με 
αντικείμενο: 
α) την διαμόρφωση 
μεθοδολογίας σε συνεργασία 
με τους Εταίρους των 
εργαστηρίων με χρήση 
στοιχείων μουσικής και 
θεατρικής αγωγής και  
β) την ηλεκτρονική 
αλληλογραφία με 
εμπλεκόμενους φορείς, την 
συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου και την 
εισαγωγή των στοιχείων στην 
βάση δεδομένων στο πλαίσιο 
των παραδοτέων  και  
β) την συμμετοχή στην 
αποδελτίωση των ευρημάτων 
έως τον Νοέμβριο του 2019 

Πάντειο, 
ΕΛΚΕ 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

έως 
30/11/2019 

1 

3.500€ 
συμπεριλαμβανομένο
υ όλων των φόρων, 
τυχόν 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 – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

 

1 

Κύρια Προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος Α.Ε.Ι. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ή 
Πολιτικές Επιστήμες, με ειδίκευση στην εκπαίδευση στο διεθνές δίκαιο, 
δικαιώματα του ανθρώπου. [σημειώνω ότι τα αγγλικά είναι προαπαιτούμενα 
σε αυτές τις σπουδές) 

2. Εμπειρία εργασίας τουλάχιστον 3 ετών σε διεθνείς οργανισμούς, και σε ΜΚΟ 
σε αντικείμενο την προστασία ευάλωτων ομάδων. 

3. Για τους άνδρες υποψήφιους, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  

4. Εμπειρία στην έρευνα σε ευάλωτες ή αποκλεισμένες ομάδες στον τομέα της 
Διεθνούς Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Προσφυγικό 
Δίκαιο, ή στην ανθρωπιστική δράση γενικότερα 

5. Εμπειρία με διδασκαλία σε παιδιά, ή και ενηλίκους. 

2 

Κύρια Προσόντα:  
1. Μεταπτυχιακός τίτλος Α.Ε.Ι. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ή 

Πολιτικές Επιστήμες, με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο, ή σε ζητήματα 
ασύλου. [σημειώνω ότι τα αγγλικά είναι προαπαιτούμενα σε αυτές τις 
σπουδές) 

2. Εμπειρία εργασίας τουλάχιστον 2 ετών σε ΜΚΟ ή και σε υπηρεσίες που 
αφορούν άσυλο, ή γενικότερα με αντικείμενο την προστασία ευάλωτων 
ομάδων. 

3. Για τους άνδρες υποψήφιους, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  

4. Εμπειρία στην έρευνα με ερωτηματολόγιο σε ευάλωτες ή αποκλεισμένες 
ομάδες στην ανθρωπιστική δράση γενικότερα.  

5. Εμπειρία σε οργάνωση δραστηριοτήτων με παιδιά. 
 

3 

Κύρια Προσόντα: 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, ή Πολιτικές Επιστήμες. 
2. Εμπειρία σε εργασία τουλάχιστον 3 ετών σε διεθνείς οργανισμούς, και σε 

ΜΚΟ σε αντικείμενο προστασίας ευάλωτων ομάδων 
3. Για τους άνδρες υποψήφιους, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  
4. Εμπειρία στην έρευνα με ερωτηματολόγιο σε ευάλωτες ή αποκλεισμένες 

ομάδες στον τομέα της Διεθνούς Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
Προσφυγικού Δικαίου, ή ανθρωπιστική προστασία.  

5. Εμπειρία στην θεατρική και μουσική αγωγή ως μέσο διδασκαλίας τουλάχιστον 
6 μήνες.  

 
 
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. 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την συνολική βαθμολόγηση, μετά το στάδιο της 
συνέντευξης, θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στο κριτήριο της 
ερευνητικής/επιστημονικής εμπειρίας, σε περίπτωση ισοβαθμίας και σε αυτό το 
κριτήριο, θα γίνει δημόσια κλήρωση. 

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. 
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Δικαιολογητικά προς υποβολή: 
1. Αίτηση 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά 
3. Αντίγραφα τίτλων [(απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης) εφόσον ο 

τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία]. 
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.   
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 
α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 100 μόρια 
1 Μεταπτυχιακός τίτλος Α.Ε.Ι. στις Διεθνείς 

και Ευρωπαϊκές Σπουδές ή Πολιτικές 
Επιστήμες, με ειδίκευση στην εκπαίδευση 
στο διεθνές δίκαιο, δικαιώματα του 
ανθρώπου. 	

100 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Β) (έως 84 μόρια) 
2 Εμπειρία στην έρευνα σε ευάλωτες ή 

αποκλεισμένες ομάδες στον τομέα της 
Διεθνούς Προστασίας Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και στο Προσφυγικό Δίκαιο, ή 
στην ανθρωπιστική δράση γενικότερα (έως 
12 μήνες το ανώτερο)  	

7 μόρια Χ 12 μήνες = 84 μόρια  

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) (έως 504 μόρια) 
3 Εμπειρία εργασίας τουλάχιστον 3 ετών σε 

διεθνείς οργανισμούς, και σε ΜΚΟ σε 
αντικείμενο της προστασίας σε αντικείμενο 
την προστασία ευάλωτων ομάδων (έως 48 
μήνες το ανώτερο) 

7 μόρια Χ 48 μήνες = 336 μόρια 

4 Εμπειρία με διδασκαλία σε παιδιά, ή και 
ενηλίκους (έως 24 μήνες το ανώτερο)

7 μόρια Χ 24 μήνες = 168 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Α, Β & Γ 

 (έως 688 μόρια) 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (έως 200 μόρια)  
5 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης 

υποψηφίων, κατά την οποία θα διερευνηθεί 
μεταξύ άλλων: 
 η ικανότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας, (40 μόρια) 
 η διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα, (30 μόρια) 
 η ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, (30 μόρια) 
 η ανάληψη ευθυνών και η 
αποτελεσματικότητα (20 μόρια) 
 η συνολική παρουσία και 
προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας(80 
μόρια) 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 

Έως 888 μόρια 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 
α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 100 μόρια 
1 Μεταπτυχιακός τίτλος Α.Ε.Ι. στις Διεθνείς 

και Ευρωπαϊκές Σπουδές ή Πολιτικές 
Επιστήμες, με ειδίκευση στο Διεθνές 
Δίκαιο, ή σε ζητήματα ασύλου.

100 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Β) (έως 84 μόρια) 
2 Εμπειρία στην έρευνα με ερωτηματολόγιο 

σε ευάλωτες ή αποκλεισμένες ομάδες στην 
ανθρωπιστική δράση γενικότερα.  
(έως 12 μήνες το ανώτερο)  

7 μόρια Χ 12 μήνες = 84 μόρια 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) (έως 504 μόρια) 
3 Εμπειρία εργασίας τουλάχιστον 2 ετών σε 

ΜΚΟ, ή σε υπηρεσίες που αφορούν άσυλο, 
ή γενικότερα με αντικείμενο την προστασία 
ευάλωτων ομάδων. 
(έως 48 μήνες το ανώτερο)

7 μόρια Χ 48 μήνες = 336 μόρια 

4 Εμπειρία σε οργάνωση δραστηριοτήτων με 
παιδιά. (έως 24 μήνες το ανώτερο)

7 μόρια Χ 24 μήνες = 168 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Α, Β & Γ 

 (έως 688 μόρια) 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (έως 200 μόρια)  
5 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης 

υποψηφίων, κατά την οποία θα διερευνηθεί 
μεταξύ άλλων: 
 η ικανότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας, (40 μόρια) 
 η διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα, (30 μόρια) 
 η ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, (30 μόρια) 
 η ανάληψη ευθυνών και η 
αποτελεσματικότητα (20 μόρια) 
 η συνολική παρουσία και 
προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας(80 
μόρια) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 

Έως 888 μόρια 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 60 μόρια 
1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 

Σπουδές, ή Πολιτικές Επιστήμες. 
	

60 μόρια  
 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Β) (έως 84 μόρια) 
2 Εμπειρία στην έρευνα με ερωτηματολόγιο 

σε ευάλωτες ή αποκλεισμένες ομάδες στον 
τομέα της Διεθνούς Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
Προσφυγικού Δικαίου, ή ανθρωπιστική 
προστασία.  
(έως 12 μήνες το ανώτερο)  

7 μόρια Χ 12 μήνες = 84 μόρια 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) (έως 504 μόρια) 
 Εμπειρία σε εργασία τουλάχιστον τρία (3) 

χρόνια σε διεθνείς οργανισμούς, και σε 
7 μόρια Χ 50 μήνες = 350 μόρια 
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ΜΚΟ σε αντικείμενο προστασίας ευάλωτων 
ομάδων 
(έως 50 μήνες το ανώτερο)

 Εμπειρία στην θεατρική και μουσική αγωγή 
ως μέσο διδασκαλίας τουλάχιστον 6 μήνες). 
(έως 22 μήνες το ανώτερο)

7 μόρια Χ 22 μήνες = 154 μόρια  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Α, Β & Γ 

 (έως 648 μόρια) 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (έως 190 μόρια)  
 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης 

υποψηφίων, κατά την οποία θα διερευνηθεί 
μεταξύ άλλων: 
 η ικανότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας, (40 μόρια) 
 η διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα, (30 μόρια) 
 η ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, (30 μόρια) 
 η ανάληψη ευθυνών και η 
αποτελεσματικότητα (20 μόρια) 
 η συνολική παρουσία και 
προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας(70 
μόρια) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 

Έως 838 

 
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 (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:  

«IMMERSE – Integration Mapping for migrant children in education»  
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές. 
Η σφραγίδα του κούριερ ή ταχυδρομείου 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) 
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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 κρίνεται πιο κατάλληλη 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 στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου. Αιτήσεις 
μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του courier 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, μεταπτυχιακών, διδακτορικού) 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 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. 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. 
9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής 
του προγράμματος. 
10. 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 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος 
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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 του έργου: «IMMERSE – Integration Mapping for 
migrant children in education»  
 
 

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

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. …………………………………………… 

 
Αθήνα …./…./2019 
 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα 
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