
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα, 17/07/2020 

Αριθμ. Πρωτ. Ε.Ε.7297 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 20η 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου 

Πανεπιστημίου στις 17/07/2020, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Enlightened trust: An 

examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies» (κωδ. 

Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2088), η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 

[ΑΔΑ Απόφασης Πολυετούς Δέσμευσης: 62Μ546Μ924-0ΣΝ& ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης 2020: Ψ06Ψ46Μ924-7ΨΦ] 

 

Το έργο αφορά στην έρευνα σχετικά με την εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση και τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την υποστήριξη βιώσιμων και δημοκρατικών κοινωνιών στην Ευρώπη. Το 

έργο έχει πέντε κύριους στόχους:  

1. Ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού θεωρητικού πλαισίου για την κατανόηση της δυναμικής 

σχέσης μεταξύ εμπιστοσύνης και δυσπιστίας, προκειμένου να προωθηθούν νέες μορφές 

εμπιστοσύνης στη δημοκρατική διακυβέρνηση. 

2. Παροχή ενός εμπεριστατωμένου συνόλου εμπειρικών δεδομένων που θα βασίζεται σε 

μεικτές μεθόδους και θα αποσκοπεί στη μέτρηση του τρόπου κατασκευής της εμπιστοσύνης 

και της δυσπιστίας σε ατομικό, μέσο- και μάκρο επίπεδο σε σχέση με τους φορείς 

διακυβέρνησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

3. Συστηματική σύγκριση και χαρτογράφηση της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να κατανοήσουμε τις διαφορετικές εκφάνσεις εμπιστοσύνης 

και δυσπιστίας, τις συνθήκες και τις συνέπειές τους. 

4. Ανάπτυξη υποδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της εμπιστοσύνης. 

5. Συμμετοχή σε δραστηριότητες αξιοποίησης, διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων 

του έργου προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος των πορισμάτων μας. 
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Τα πακέτα εργασίας στα οποία θα συμμετάσχει το Πάντειο είναι τα ακόλουθα: 

ΠΕ 1: Οι θεωρητικές και κανονιστικές βάσεις της εμπιστοσύνης / της δυσπιστίας. 

ΠΕ 2: Εμπιστοσύνη και δυσπιστία στο πεδίο εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών 

ΠΕ 3: Ο ρόλος των δημοκρατικών κοινωνικών κινημάτων στη δημιουργία 

εμπιστοσύνης και δυσπιστίας. 

ΠΕ 4: Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης / δυσπιστίας: 

Πληροφόρηση ή πόλωση; 

ΠΕ 5: Αναπτυξιακές-ψυχολογικές γνώσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη / δυσπιστία. 

ΠΕ 6: Αξιολόγηση της εμπιστοσύνης και της δυσπιστίας των πολιτών στη 

διακυβέρνηση: τύποι, καθοριστικοί παράγοντες, επιπτώσεις και προτάσεις 

αντιμετώπισης. 

ΠΕ 7: Εκπολιτισμός εμπιστοσύνης / δυσπιστίας: πρότυπα και συστάσεις. 

ΠΕ 8: Δημοσιότητα έργου και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 

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

απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα), ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Τίτλος έργου 

«Enlightened trust: An 

examination of trust 

and distrust in 

governance – 

conditions, effects and 

remedies» 

Περιγραφή 

καθηκόντων 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

(μήνες) 

 

 

Αριθμός 

Ατόμων 

 

 

Συνολική Αμοιβή 

 

 

 

01 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
Πτυχιούχος –

Πολιτικής Επιστήμης 

Από την 
υπογραφή της 

σύμβασης έως τις 

28/2/2021 
(με δυνατότητα 

χρονικής 
επέκτασης της 

σύμβασης 

σύμφωνα με την 
πορεία 

υλοποίησης του 

φυσικού 
αντικειμένου) 

1 

Έως 6.949,8 € 

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) 

02 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

Πτυχιούχος – 

Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής 

Επιστήμης 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως τις 
31/12/2020 

 

1 

Έως 8.648,64 € 

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 υποψήφιος της συγκεκριμένης θέσης θα συμμετέχει στην υλοποίηση του 

παρακάτω πακέτου εργασίας / παραδοτέου: 

 

ΠΕ 1: Οι θεωρητικές και κανονιστικές βάσεις της εμπιστοσύνης / της 

δυσπιστίας. 

ΠΕ 2: Εμπιστοσύνη και δυσπιστία στο πεδίο εφαρμογής των δημόσιων 

πολιτικών 

02 Ο υποψήφιος της συγκεκριμένης θέσης θα συμμετέχει στην υλοποίηση του 

παρακάτω πακέτου εργασίας / παραδοτέου: 

 

ΠΕ 2: Εμπιστοσύνη και δυσπιστία στο πεδίο εφαρμογής των δημόσιων 

πολιτικών 

ΠΕ 8: Δημοσιότητα έργου και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

01 1. Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών 

Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση 

ΔΟΑΤΑΠ). 

2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε software τεκμηρίωσης ερευνών (όπως Nesstar και 

Dataverse), στην τεκμηρίωση και εισαγωγή δεδομένων σε διαδικτυακές βάσεις 

και στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση κοινωνικής έρευνας. 

4. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

02 1. Πτυχίο Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ). 

2. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 

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 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. 

Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

1. Aίτηση (θέση 01 & 02) 

2. Βιογραφικό σημείωμα (θέση 01 & 02) 

3. Τίτλους σπουδών (θέση 01 & 02) 

4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (θέση 01) 

5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (θέση 01 & 02) 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 01) 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ   

 Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ). 

 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (έως 84 μόρια) 

 Α. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση software 

τεκμηρίωσης ερευνών (όπως Nesstar και Dataverse) και 

στην τεκμηρίωση και εισαγωγή δεδομένων σε διαδικτυακές 

βάσεις και στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Β. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση κοινωνικής 

έρευνας. 

 

7 μόρια ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες 

 

3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών  

 

(έως 70 μόρια) 

 Άριστη γνώση 70 

 Πολύ Καλή γνώση 50 

 Καλή γνώση  30 

 Μέτρια γνώση 10 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩ

Ν   

 Έως 154 μόρια  

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (έως 46 μόρια) 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, 

κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

• Η συγκρότηση του/της υποψήφιου (13 μόρια) 

• Η εξοικείωση του/της υποψήφιου με την ορολογία 

που χρησιμοποιείται στην κοινωνική έρευνα και την 

τεκμηρίωση ερευνών (21μόρια) 

• Ικανότητα συνεργασίας / ένταξης σε ομάδα (12 μόρια) 

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΗ 01 Έως 200  μόρια 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 02) 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ   

 Πτυχίο Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης από ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της 

αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση 

ΔΟΑΤΑΠ). 

 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών 

 

(έως 70 μόρια) 

 Άριστη γνώση 70 

 Πολύ Καλή γνώση 50 

 Καλή γνώση  30 

 Μέτρια γνώση 10 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩ

Ν   

 Έως 70 μόρια  

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (έως 30 μόρια) 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, 

κατά την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

•  Η συγκρότηση του/της υποψήφιου (8 μόρια) 

• Η εξοικείωση του/της υποψήφιου με την ορολογία 

που χρησιμοποιείται στην στατιστική (14 μόρια) 

• Ικανότητα συνεργασίας / ένταξης σε ομάδα (8 μόρια) 

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΗ 02 Έως 100 μόρια 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: elkepant@panteion.gr & g.liatsou@panteion.gr. 

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 αποσταλούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών [η 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών αναφέρεται στην περίληψη της 

πρόσκλησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου] αποκλειστικά 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στην παρακάτω διεύθυνση: .  

 

mailto:elkepant@panteion.gr
mailto:g.liatsou@panteion.gr
file:///C:/Users/anastasiakafe/Library/Containers/Documents%20and%20Settings/Marianna/Local%20Settings/ΗΔΙΚΑ%20-%20ΔΗΜΟΥΛΑΣ/elke.panteion.gr
http://diavgeia.gov.gr/
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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 

με τίτλο: «Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – 

conditions, effects and remedies», 

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g.liatsou@panteion.gr, ο 

αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην 

πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου). 

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η σφραγίδα του 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 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 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 

προτάσεων.  
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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 

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Λέανδρος 

Αντιπρύτανης 
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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 της πράξης με τίτλο «Enlightened trust: An examination 

of trust and distrust in governance – conditions, effects and remedies» (κωδ. Λογιστηρίου 

ΕΛΚΕ 2088), η το οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 

 

 

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

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. …………………………………………… 

 

Αθήνα …./…./2020 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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