
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

      Αθήνα, 05/03/2021 

               Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.3240 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην ΧΧ Συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου 
στις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «CORAL-ITN Exploring the impacts of collaborative 
workspaces in rural and peripheral areas in the EU», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2093, στο 
πλαίσιο της πράξης / δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training 
Networks (ITN)», η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΑΔΑ Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης: 67ΠΕ46Μ924-74Ω] 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να 
απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της 
σύμβασης, ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

Έργο  
CORAL-ITN Exploring 
the impacts of 
collaborative 
workspaces in rural 
and peripheral areas 
in the EU 

Περιγραφή καθηκόντων 
Διάρκεια 
Σύμβασης 

Αριθμός 
Ατόμων 

Συνολική Αμοιβή 

01 Υποψήφιος 
διδάκτορας 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει 
στην υλοποίηση της διδακτορικής 
διατριβής με τίτλο ESR6: Gender 
dynamics in rural CWS; a 
comparison between Austria and 
Greece, το οποίο εντάσσεται στο 
WP2  

Από 1/9/2021 
και έως τη 
λήξη του 

έργου, ήτοι 
31/12/2024 

1  Έως 135.018 €  
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/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο 
ESR6: Gender dynamics in rural CWS; a comparison between Austria and Greece, το οποίο 
εντάσσεται στο WP2. Επίσης θα συμμετέχει σε συνέδρια, εργαστήρια και ημερίδες, ενώ 
προβλέπεται η έρευνα πεδίου για χρονικό διάστημα 1-3 μήνες εκτός Ελλάδας. 

• Παραδοτέα: Διδακτορική διατριβή και ένα άρθρο σε διεθνές/ευρωπαικό 
επιστημονικό συνέδριο                

02 Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής με τίτλο 
ESR14: Exploring the sustainable development potential of CWS in local development 
strategies of peripheral and rural towns; a comparative approach between Greece and 
Germany, το οποίο εντάσσεται στο WP3. Επίσης θα συμμετέχει σε συνέδρια, εργαστήρια 
και ημερίδες, ενώ προβλέπεται η έρευνα πεδίου για χρονικό διάστημα 1-3 μήνες εκτός 
Ελλάδας. 

• Παραδοτέα: Διδακτορική διατριβή και ένα άρθρο σε διεθνές/ευρωπαικό 
επιστημονικό συνέδριο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την είσπραξη της 
παραπάνω αμοιβής 
απαιτείται δελτίο 
παροχής υπηρεσιών 

02 Υποψήφιος 
διδάκτορας 

 Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει 
στην υλοποίηση της διδακτορικής 
διατριβής με τίτλο ESR14: Exploring 
the sustainable development 
potential of CWS in local 
development strategies of 
peripheral and rural towns; a 
comparative approach between 
Greece and Germany, το οποίο 
εντάσσεται στο WP3 
 

 

Από 1/9/2021 
και έως τη 
λήξη του 

έργου, ήτοι 
31/12/2024 

1  Έως 135.018 €  
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) 
Για την είσπραξη της 
παραπάνω αμοιβής 
απαιτείται δελτίο 
παροχής υπηρεσιών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

01 1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα πεδία των σπουδών φύλου, δημιουργικών βιομηχανιών, 

κοινωνιολογίας, γεωγραφίας, ή σε άλλα πεδία συναφή με τη θέση 

3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών 

4. Κανόνας κινητικότητας του Marie Curie ITN: Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να είναι κάτοικοι της 

χώρας που θα πραγματοποιήσουν τη διδακτορική διατριβή (Ελλάδα) πάνω από 12 μήνες στα 

τελευταία 3 χρόνια (από 31/8/2018) 

5. Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά τη στιγμή της πρόσληψης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο να 

βρίσκονται στα πρώτα τέσσερα χρόνια (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) της ερευνητικής 

τους σταδιοδρομίας και να μην έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών. Αυτό μετράται από την 

ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο θα τους επέτρεπε 

επίσημα να ξεκινήσουν διδακτορικές σπουδές. 

 

02 1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα πεδία της γεωγραφίας, οικονομικών, πολιτικών 

επιστημών ή σε άλλα πεδία συναφή με τη θέση 

3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών 

4. Κανόνας κινητικότητας του Marie Curie ITN: Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να είναι κάτοικοι 

της χώρας που θα πραγματοποιήσουν τη διδακτορική διατριβή (Ελλάδα) πάνω από 12 

μήνες στα τελευταία 3 χρόνια (από 31/8/2018) 

5. Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά τη στιγμή της πρόσληψης (1/9/2021) από το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο να βρίσκονται στα πρώτα τέσσερα χρόνια (ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης) της ερευνητικής τους σταδιοδρομίας και να μην έχουν διδακτορικό τίτλο 

σπουδών. Αυτό μετράται από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν το μεταπτυχιακό 

δίπλωμα, το οποίο θα τους επέτρεπε επίσημα να ξεκινήσουν διδακτορικές σπουδές. 

 

 
Επισημαίνεται ότι: 

1. Θα βαθμολογηθούν μόνο όσοι υποψήφιοι πληρούν τα ως άνω απαραίτητα προσόντα. Δεν 
βαθμολογούνται υποψήφιοι με λιγότερα προσόντα και δεν προχωρούν στο στάδιο της 
συνέντευξης.  

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την συνολική βαθμολόγηση, μετά το στάδιο της συνέντευξης 
θα γίνει δημόσια κλήρωση. 

3. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη, 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. Στη συνέντευξη οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν την μέχρι τώρα πορεία τους και να παρουσιάσουν 
ένα θέμα σχετικό με τη θέση, το οποίο θα τους κοινοποιηθεί στις 9 Απριλίου 2021. Οι 
συνεντεύξεις θα γίνουν στο kick-off meeting του CORAL (21-23 Απριλίου 2021) το οποίο θα 
γίνει διαδικτυακά μέσα από τη πλατφόρμα zoom. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα 
κοινοποιηθεί στους υποψηφίους στις 14 Απριλίου 2021. 

4. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα μόνο για μία από τις 2 θέσεις 

 
Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

1. Αίτηση- Συνοδευτική επιστολή (μέχρι 1 σελίδα, στα αγγλικά)   
2. Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες, στα αγγλικά) 
3. Τίτλοι σπουδών  
4. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών  
5. Πιστοποιητικά διαμονής και εργασίας 
6. Δείγμα επιστημονικής εργασίας (πχ. Διπλωματική εργασία) 

ΑΔΑ: Ψ4ΘΓ46Μ924-2ΨΖ



 

 

 

   

 

 

7. Δύο συστατικές επιστολές (στα αγγλικά) ή τα ονόματα δύο ερευνητών από τους οποίους θα 
ζητηθούν συστατικές επιστολές 

8. Κατάλογος τυχόν δημοσιεύσεων 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 01) 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Α)  

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικών ή/ και 
Οικονομικών Επιστημών 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα πεδία των σπουδών 
φύλου, δημιουργικών βιομηχανιών, κοινωνιολογίας, 
γεωγραφίας 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Κανόνας κινητικότητας του Marie Curie ITN: Οι 
υποψήφιοι δεν μπορούν να είναι κάτοικοι της χώρας 
που θα πραγματοποιήσουν τη διδακτορική διατριβή 
(Ελλάδα) πάνω από 12 μήνες στα τελευταία 3 χρόνια 
(από 31/8/2018) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά τη στιγμή της πρόσληψης 
(1/9/2021) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο να βρίσκονται 
στα πρώτα τέσσερα χρόνια (ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης) της ερευνητικής τους σταδιοδρομίας και 
να μην έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών. Αυτό μετράται 
από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν το 
μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο θα τους επέτρεπε 
επίσημα να ξεκινήσουν διδακτορικές σπουδές. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος (Β) Έως 70 

 Προηγούμενη ερευνητική/εργασιακή εμπειρία σε 
συνεργατικούς χώρους ή/και του αγροτικού 
χώρου/περιφερειακότητας 

30 μόρια 

 Γνώση ποιοτικών μεθοδολογιών έρευνας  20 μόρια 

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή διεθνή 
συνέδρια σε συναφή αντικείμενο με τη θέση 

20 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β Έως μόρια 70 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έως 21 μόρια 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων 
που θα απαρτίζεται από τους εταίρους του CORAL, κατά 
την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (7 
βαθμοί) 

• η παρουσίαση του θέματος που θα δοθεί στους 
υποψήφιους, σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (7 
βαθμοί) 

• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (7 
βαθμοί) 

Στην συνέντευξη θα καλεστούν οι 3 πρώτοι 
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υποψήφιοι/ιες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη 
βαθμολογία στα κριτήρια Α και Β 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.01 Έως  μόρια 91 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 02) 

 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικών ή/και 
Οικονομικών Επιστημών 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα πεδία της 
γεωγραφίας, οικονομικών, πολιτικών επιστημών 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικών ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 Κανόνας κινητικότητας του Marie Curie ITN: Οι 
υποψήφιοι δεν μπορούν να είναι κάτοικοι της χώρας που 
θα πραγματοποιήσουν τη διδακτορική διατριβή (Ελλάδα) 
πάνω από 12 μήνες στα τελευταία 3 χρόνια (από 
31/8/2018) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 Οι υποψήφιοι πρέπει, κατά τη στιγμή της πρόσληψης 
(1/9/2021) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο να βρίσκονται 
στα πρώτα τέσσερα χρόνια (ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης) της ερευνητικής τους σταδιοδρομίας και να 
μην έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών. Αυτό μετράται από 
την ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα, το οποίο θα τους επέτρεπε επίσημα να 
ξεκινήσουν διδακτορικές σπουδές. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος (Β) Έως 70 

 Προηγούμενη ερευνητική/εργασιακή εμπειρία σε 
συνεργατικούς χώρους ή/και του αγροτικού 
χώρου/περιφερειακότητας 

30 μόρια 

 Γνώση ποιοτικών μεθοδολογιών έρευνας  20 μόρια 

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή διεθνή 
συνέδρια σε συναφή αντικείμενο με τη θέση 

20 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α, Β Έως μόρια 70 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έως 21 μόρια 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων 
που θα απαρτίζεται από τους εταίρους του CORAL, κατά 
την οποία θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (7 βαθμοί) 

• η παρουσίαση του θέματος που θα δοθεί στους 
υποψήφιους, σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (7 
βαθμοί) 

• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (7 
βαθμοί) 

Στην συνέντευξη θα καλεστούν οι 3 πρώτοι 
υποψήφιοι/ιες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη 
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βαθμολογία στα κριτήρια Α και Β 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.02 Έως  μόρια 91 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται στο info@coral-
itn.eu.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του CORAL (coral-
itn.eu), στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EURAXESS, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου 
Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά στην ειδική πλατφόρμα του 
https://coral-itn.eu/application-form και κοινοποίηση στον elkepant@panteion.gr μέχρι 23/3/2021.  

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 8 εβδομάδες από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.  

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

4. 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.  

5. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

6. 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. 

7. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα 
προκύπτει από τις δυνατότητες χρηματοδότησης του προγράμματος.  

http://diavgeia.gov.gr/
https://coral-itn.eu/application-form%20και%20κοινοποίηση%20στον%20elkepant@panteion.gr%20μέχρι%2023/3/2021.
ΑΔΑ: Ψ4ΘΓ46Μ924-2ΨΖ



 

 

 

   

 

 

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 
 
 
 

 
Καθ. Χαράλαμπος Οικονόμου 

Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
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