
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Καλλιθέα, 08/10/2018 

Αρ. πρωτ: EE.4972 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ σύμφωνα με την 
από 03/10/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού περί 
έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις  έργου με εξειδικευμένο προσωπικό 
από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου,  με δυνατότητα ανανέωσης της 
σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του έργου, για την υλοποίηση 5 Εργαστηρίων Αρχαίου 
Δράματος στη Θήβα και Χαλκίδα καθώς και 4 παραστάσεων Αρχαίου Δράματος  στη Θήβα, 
Χαλκίδα, Ερέτρια και Αθήνα εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ» 

Κωδικός 
Θέσης 

Περιγραφή 
καθηκόντων 

Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός 
Ατόμων 

Συνολική Αμοιβή 

1 Υπεύθυνος 
εργαστηρίου 
Θήβας ή και 
Χαλκίδας 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

5 150,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

2 Ηθοποιός Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

9 300,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

3 Ηθοποιός για 
τον ρόλο του 
Οιδίποδα 
Τύραννου 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 500,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

4 Μουσική 
σύνθεση για 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 

1 600,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
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τις 
παραστάσεις  

τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

5 Μουσικός με 
ειδίκευση στα 
κρουστά 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

2 300,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

6 Μουσικός με 
ειδίκευση στη 
Λύρα 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 400,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

7 Σκηνοθέτης Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 1.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

8 Φωνητική 
Διδασκαλία 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 600,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

9 Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 
σκηνικών  

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 700,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

10 Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 
κουστουμιών  

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 600,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

11 Ψιμυθιολόγος Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 

1 250,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
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περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

12 Διδασκαλία 
κίνησης 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 300,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

13 Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 1.200,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

14 Χορογράφος Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 700,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

15 Φωτογράφος Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 200,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

16 Διοικητική 
υποστήριξη 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 
τη λήξη του έργου, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
έργου. 

1 1.700,00€, 
συμπεριλαμβανομένου όλων των 
φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των 
κρατήσεων, των  ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Κωδικός 
Θέσης 

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων 

Όλες οι 
θέσεις 

1. Την διενέργεια πέντε εργαστηρίων από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο στην  Στερεά Ελλάδα 
(Θήβα-Χαλκίδα). 

Τα εργαστήρια θα έχουν συγκεκριμένα ως εξής:  

1. Θήβα εργαστήριο Α΄ για τον Οιδίποδα τύραννο. Διάρκεια 5 ωρών  

2. Θήβα εργαστήριο Β΄ για τον Αριστοφάνη. Διάρκεια 5 ωρών  

3. Θήβα εργαστήριο Γ’ . Ο χορός στην τραγωδία. Διάρκεια 5 ωρών  

4. Χαλκίδα. Εργαστήριο για την Ελένη. Διάρκεια 5 ωρών  
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5. Χαλκίδα. Εργαστήριο για την γυναίκα στην τραγωδία. Διάρκεια 5 ωρών 

2. Την δραματουργική, οργανωτική, οικονομική και επικοινωνιακή συμβολή και 
προετοιμασία παραγωγής τριών  παραστάσεων αρχαίου δράματος και συνάντηση, στα 
πλαίσια Φεστιβάλ αρχαίου Δράματος, των σχημάτων που θα τις υλοποιήσουν σε 
συνεργασία με το ΚΕΔΡΑ και με τη συμβολή του ΙΜΚ. Τα σχήματα που θα 
πραγματοποιήσουν τις παραστάσεις θα είναι τρία που δρουν στη Στερεά Ελλάδα [Θήβα: 
Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή (από τον Σύλλογο «Λάιος»), Χαλκίδα: Ελένη του Ευριπίδη 
(από «Θέατρο Χαλκίδας») Ερέτρια:  Νεφέλες του Αριστοφάνη (από τον Σύλλογο «Το 
Δήλιον)] και ένα διεθνές σχήμα με έδρα την Αθήνα:  Πέρσες του Αισχύλου. 

Η προετοιμασία αυτή θα περιλαμβάνει: 

• Μεταφραστική συμβολή σε κείμενα αρχαίου δράματος. 

• Δραματουργική συμβολή στο ανέβασμα των παραστάσεων. 

• Παροχή καλλιτεχνικών συνεργατών/ συμβούλων. 

• Οικονομική συμμετοχή στα κόστη παραγωγής και παρουσίασης . 

• Συμβολή στην διοργάνωση και παρουσίαση των παραστάσεων αυτών στην Στερεά 
και  στην Αθήνα (ΙΜΚ) Δελφούς και αλλού .       

• Καλλιτεχνική συνάντηση ( πιλοτικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος στην Θήβα.  

• Συμβολή στην επικοινωνιακή προώθησή τους στα τοπικά και τα εθνικά Μέσα 
(Τύπος, Ραδιόφωνο,  τηλεόραση, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 

• Τον Ορισμό επιτροπής που θα απονείμει διακρίσεις στους συμμετέχοντες .  

3. Την παρουσίαση όλων των παραστάσεων σε Αθήνα και  Θήβα και του διεθνούς 
εργαστηρίου στους Δελφούς.    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός Θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

1,2 και 3 Κύρια Προσόντα: 

Να έχουν συμμετάσχει στα Εργαστήρια του Αρχαίου Δράματος του Παντείου 
Πανεπιστημίου 

4,5,6,7,8,9,10,11,12 
και 14 

Κύρια Προσόντα: 

Να έχουν συμμετάσχει σε παραστάσεις Αρχαίου Δράματος 

13 και 16 Κύρια Προσόντα: 

3ετής Εμπειρία στο αντικείμενο της πρόσκλησης 

15 Κύρια Προσόντα: 

Εμπειρία σε φωτογραφήσεις Θεάτρου 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Θα βαθμολογηθούν μόνο όσοι υποψήφιοι πληρούν τα ως άνω απαραίτητα προσόντα. 

2. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να παραστούν σε συνέντευξη και να αξιολογηθούν από 
την Επιτροπή αξιολόγησης. Στην περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει στη 
συνέντευξη, αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής 

3. Δεν βαθμολογούνται υποψήφιοι με λιγότερα προσόντα και δεν προχωρούν στο στάδιο 
της συνέντευξης. 
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4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την συνολική βαθμολόγηση, μετά το στάδιο της 
συνέντευξης θα γίνει δημόσια κλήρωση. 

 

Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

1. Αίτηση. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών εφόσον υπάρχουν. 

4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εφόσον υπάρχουν 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Θέσεις 1,2 και 3 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 

1 Βεβαίωση συμμετοχής στα εργαστήρια του Αρχαίου Δράματος  NAI/OXI 

 

Θέσεις 4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 14 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 

1 Αποδεικτικά συμμετοχής σε παραστάσεις Αρχαίου Δράματος NAI/OXI 

 

Θέσεις 13 και 16 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 

1 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κατ’ ελάχιστο 3 έτη NAI/OXI 

 

Θέσεις 15 

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 

1 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας NAI/OXI 

 

Όλες οι θέσεις 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

2 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, κατά 
την οποία θα διερευνηθεί η ικανότητα του υποψηφίου στις 
απαιτήσεις της κάθε θέσης.  

Έως 100 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ έως 100 

 

 

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/). 

http://diavgeia.gov.gr/
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Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, 
Καλλιθέα, ΤΚ.17671, 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 την 
πράξη: 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ Παντείου. 

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). 

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 ανάρτησης της παρούσας στη Διαύγεια. Αιτήσεις μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του κούριερ ή 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. 

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. 
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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 και του ΕΛΚΕ. 

 
 

 Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ  

  
 
 
 
 

 

 Καθ. Νικόλαος Λέανδρος  

 Αντιπρύτανης  
 Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  
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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 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση :  

 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. …………………………………………….. 

Αθήνα …./…./2018 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
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