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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Καλλιθέα,   31  /1  0  /2017  
Αρ. πρωτ:Ε.Ε  .5102  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, σύμφωνα με 
την από 30/10/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την 
υλοποίηση  της  έργου  με  τίτλο  «Integrating Research Infrastructure for European 
expertise on Inclusive Growth from data to policy –  In GRID2», προτίθεται  να 
απασχολήσει  δύο  (2)  άτομα  με  σύμβαση  ανάθεσης  έργου  συνολικού  ποσού  10.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου τυχόν ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων).

Κύριος  στόχος  του  Έργου  είναι  να  προωθήσει  τη  διεθνική  ψηφιακή  πρόσβαση  των 
ερευνητών,  την  αμοιβαία  μάθηση  και  το  διάλογο  γύρω  από  τις  καινοτομίες  έρευνας 
εμπλουτίζοντας  και  επεκτείνοντας  τις  ερευνητικές  υποδομές  που  δημιουργήθηκαν  στον 
πρώτο κύκλο του προγράμματος( InGRID-1). Η περιοχή επικέντρωσης του προγράμματος 
είναι: α) η εναρμόνιση και ενσωμάτωση στοιχείων για τη φτώχεια και τις ευάλωτες ομάδες, 
β) η διασύνδεση θεωρίας και ερευνητικής πρακτικής και γ) τα εργαλεία κατασκευής δεικτών. 
Χρήστες  των  βάσεων  πληροφόρησης  του  προγράμματος  είναι  οι  ερευνητές  που 
ενδιαφέρονται  για  συγκριτική  ανάλυση  με  τη  βελτίωση των  εργαλείων  εναρμόνισης  των 
στοιχείων  που  προέρχονται  από  διαφορετικές  πηγές,  με  τη  δικτύωση  των  ερευνητικών 
δραστηριοτήτων  και  με  την  ενίσχυση  των  προσπαθειών  ανάπτυξης  των  ερευνητικών 
καινοτομιών για συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων.
Το  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  Κοινωνικών  και  Πολιτικών  Επιστημών  -  ΕΛΚΕ,  ως  φορέας 
υλοποίησης της έργου με τίτλο «Integrating Research Infrastructure for European expertise on 
Inclusive Growth from data to policy –  In GRID2», θα  διεκπεραιώσει  τα  ακόλουθα 
παραδοτέα έργα:

 Παραδοτέο (7.1): Ελλείψεις ερευνητικών υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

 Παραδοτέο  (7.3):  Μελέτη  με  τίτλο  «Μελέτη  διατύπωσης  στρατηγικών για   την 
κατάρτιση οδικού χάρτη για την ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών στην Ελλάδα » 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

Έργο «Integrating Research 
Infrastructure for European expertise 
on Inclusive Growth from data to 
policy – In GRID2»

Τόπος 
Εκτέλεσης

Διάρκεια 
Σύμβασης 

Αριθμός 
Ατόμων

Συνολική 
Αμοιβή

1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ή 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με 
αντικείμενο: 
α) την πιλοτική στατιστική 
διερεύνηση ερωτηματολογίου, 
β) την πλήρη στατιστική ανάλυση και 
επεξεργασία ερωτηματολογίου και 
γ) την διεξαγωγή στατιστικής 
συμπερασματολογιάς στο πλαίσιο  
των παραδοτέων (7.1) και (7.3)

Πάντειο-
ΕΛΚΕ

Από υπογραφή 
της σύμβασης 

μέχρι 30/04/2019
1 5.000€

2

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ή 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) με 
αντικείμενο:
α) την ηλεκτρονική διακίνηση του 
ερωτηματολογίου και την εισαγωγή 
των στοιχείων στην βάση δεδομένων 
στο πλαίσιο των παραδοτέων  (7.1) 
και (7.3) και 
β) την συμμετοχή στην υλοποίηση 
του workshop που θα 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 
2018

Πάντειο-
ΕΛΚΕ

Από υπογραφής 
της σύμβασης 

μέχρι 30/04/2019
1 5.000€

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

1

Κύρια Προσόντα:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. στις Μαθηματικές Επιστήμες.
2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στις Κοινωνικές, Οικονομικές ή Στατιστικές Επιστήμες ή 
αντίστοιχο ισότιμο Τίτλο της αλλοδαπής.
3. Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών στις Κοινωνικές, Οικονομικές ή Στατιστικές Επιστήμες
4. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε διεθνείς συλλογικούς 
τόμους/πρακτικά συνεδρίων στους κλάδους των Κοινωνικών, Οικονομικών και Στατιστικών 
Επιστημών 
5. Ερευνητική εμπειρία σε στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους 

2

Κύρια Προσόντα:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
2. Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας  
3. Γνώση πληροφορικής (SPSS, c/c++, LINUX) 
4. Εμπειρία στην εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε ευάλωτες ή αποκλεισμένες ομάδες 
στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 1 2
Πτυχίο Βαθμός Χ 110 Βαθμός Χ 110
Μεταπτυχιακός Τίτλος 100
Διδακτορικός Τίτλος 200
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ (Β)
Γνώση αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση 70
Πολύ καλή γνώση 50
Καλή γνώση 30
Γνώση γερμανικής γλώσσας
Άριστη γνώση 70
Πολύ καλή γνώση 50
Καλή γνώση 30
ΓΝΩΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Γ)
Αποδεδειγμένη γνώση 
χειρισμού Η/Υ

50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Δ) 1 2
Δημοσιεύσεις σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές και σε διεθνείς 
συλλογικούς τόμους/πρακτικά 
συνεδρίων

40 ανά δημοσίευση

Ερευνητική εμπειρία σε 
στατιστικές και 
οικονομετρικές μεθόδους 

Εμπειρία (ανά μήνα) και μέχρι 60 
μήνες [7 μόρια ανά μήνα]

Εμπειρία στην εμπειρική 
έρευνα με ερωτηματολόγιο σε 
ευάλωτες ή αποκλεισμένες 
ομάδες στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής

Εμπειρία (ανά μήνα) 
και μέχρι 60 μήνες [7 

μόρια ανά μήνα]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Συνέντευξη ενώπιον 
επιτροπής αξιολόγησης 
υποψηφίων, κατά την οποία 
θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 
η ικανότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας, η διοικητική και 
οργανωτική ικανότητα, η 
πρωτοβουλία, η ανάληψη 
ευθυνών και η 
αποτελεσματικότητα καθώς 
και ο χειρισμός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.

200
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Δικαιολογητικά προς υποβολή:
1) Αίτηση
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή ελληνικά
3)    Αντίγραφα τίτλων (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνο κατόπιν απαίτησης)
4)   Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής και γερμανικής  γλώσσας (εξαιρούνται οι υποψήφιοι που 
κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που η κύρια γλώσσα 
διδασκαλίας είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά) (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 2)
5)   Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
6)   Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στο πρωτόκολλο του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου από την 
ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην διαύγεια.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 
Παντείου Πανεπιστημίου (http  ://  elke  .  panteion  .  gr  ).

Οι  αιτήσεις  και  τα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  κατατεθούν  στο  Γραφείο  του  Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων και ‘Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 
136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201508 /1514 κα. Γ. Λιάτσου ή να αποσταλούν με 
κούριερ στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και ‘Ερευνας 
του  Παντείου  Πανεπιστημίου  για  την  υλοποίηση  της  πράξης:  «Integrating Research 
Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2» 
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές.
Η σφραγίδα του κούριερ 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 
ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων 
κοινοποιείται με την ανάρτησή της στον 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 τους κατόπιν γραπτής αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 
2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις  προτάσεις  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  πρότασης  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 

4

http://elke.panteion.gr/
http://elke.panteion.gr/
http://elke.panteion.gr/
http://elke.panteion.gr/
http://elke.panteion.gr/
http://elke.panteion.gr/
http://elke.panteion.gr/
ΑΔΑ: ΩΛΜ6469Β7Α-ΗΗ1



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.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  οι  ενδιαφερόμενοι  θα 
κληθούν σε συνέντευξη.
6. Υποβληθείσα πρόταση 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
Αντιπρύτανης 
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 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑ :
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
Α.Δ.Τ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Τηλ./Κιν./Fax :
e-mail :

Παρακαλώ να  δεχθείτε  την  υποψηφιότητά  μου  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Integrating Research Infrastructure for 

European expertise on Inclusive Growth from data to policy – In GRID2» 

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

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

4. …………………………………………….

5. …………………………………………….

6. ……………………………………………..

Αθήνα …./…./2017

Ο/Η Αιτών/ούσα
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