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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καλλιθέα, 14.07.2017
Αρ. πρωτ. Ε.Ε.: 3265
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ
σύμφωνα με την από 12.02.2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών για
σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση 20172018- Πάντειο Πανεπιστήμιο» (κωδ. ΕΛΚΕ – 9831), το οποίο χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο
προσωπικό μέχρι 30-09-2018, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του
προγράμματος (ακαδ. έτος 2020-2021) και κυμαινόμενη αμοιβή ανάλογα με την
ποσότητα του φυσικού αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με
αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Επιστημονικά Υπευθύνου του
Προγράμματος, ως εξής:
Μία (1) θέση: Διαχείριση Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο».
Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση:
1.
Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικών ή/και Πολιτικών ή/και Διεθνών ή/και
Οικονομίας ή/και Δημόσιας Διοίκησης Σπουδών ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος
της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
2.
Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Κοινωνικές ή/και
Πολιτικές ή/και Διεθνείς ή/και Οικονομίας ή/και Δημόσιας Διοίκησης Επιστήμες,
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
3.
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4.
Καλή γνώση Αγγλικής (επίπεδο B2)
5.
Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (σε περιβάλλον ΕΛΚΕ).
6.
Τουλάχιστον έξι (6) μηνών εμπειρία σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε περιβάλλον ΕΛΚΕ.
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.
Σημειώνεται ότι:
1) τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια αριθμ. «1 έως και 6» είναι απαραίτητα προσόντα
για την επιλογή του υποψηφίου για τη θέση, επί ποινή αποικλεισμού. Τα κριτήρια υπ’
αριθμ. «1, 3 και 6» δεν μοριοδοτούνται, το κριτήριο αριθμ. «5» δεν μοριοδοτείται
μέχρι της ενός έτους διάρκεια εμπειρίας, η οποία θεωρείται απαραίτητο προσόν για την
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επιλογή του υποψηφίου για τη θέση. Μοριοδοτείται, όμως, με ένα (1) μόριο ανά μήνα
κάθε επιπλέον του ενός έτους εμπειρία και μέχρι τη συμπλήρωση δύο ετών (24 μήνες)
συνολική εμπειρία, ενώ τα κριτήρια υπ’ αριθμ. «2 και 4» μοριοδοτούνται.
Συγκεκριμένα, το υπ’ αριθμ. 4 μοριοδοτείται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινό πλαίσιο
αναφοράς, και το υπ’αριθμ. 2 μοριοδοτείται με 30 μόρια στην περίπτωση κατοχής
περισσοτέρων του ενός τίτλου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα γνωστικά
αντικείμενα που αναφέρονται στο κριτήριο αυτό.
2) στη συνέντευξη καλούνται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν όλα τα
απαραίτητα για τη θέση προσόντα.
Δικαιολογητικά προς υποβολή:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα (δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο).
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο/οι τίτλος/οι σπουδών είναι από το
εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία).
4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ.
6. Αντίγραφο κατάστασης ενσήμων ή / και εισφορών ασφαλιστικού φορέα.
Α/Α
1

2

3

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
Πτυχίο
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Τμήματος
Δεν μοριοδοτείται αλλά
Κοινωνικών ή/και Πολιτικών ή/και
θεωρείται απαραίτητο προσόν
Διεθνών ή/και Οικονομίας ή/και για την επιλογή του υποψηφίου
Δημόσιας Διοίκησης Σπουδών ή
για τη θέση.
ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ.
Τίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δεν μοριοδοτείται ο πρώτος τίτλος
σπουδών, αλλά θεωρείται
Σπουδών
σε
Κοινωνικές
ή/και
απαραίτητο
προσόν για την επιλογή
Πολιτικές ή/και Διεθνείς ή/και
του
υποψηφίου
για τη θέση.
Οικονομίας ή/και Δημόσιας Διοίκησης
Επιστήμες,
ετήσιας
τουλάχιστον Μοριοδοτείται με 30 μόρια κάθε
επιπλέον τίτλος σπουδών των
φοίτησης, ή ισότιμο τίτλο σπουδών
αναφερομένων γνωστικών
Ιδρύματος
της
αλλοδαπής
αντικειμένων.
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Γνώση
χειρισμού
ηλεκτρονικών Δεν μοριοδοτείται, αλλά θεωρείται
απαραίτητο προσόν για την επιλογή
υπολογιστών.
του υποψηφίου για τη θέση.

4

Καλή γνώση Αγγλικής (επίπεδο B2)

C2=70
C1=50
B2=30
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5

6

7

Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία
Δεν μοριοδοτείται μέχρι της
στη
διαχείριση
Ευρωπαϊκών ενός έτους διάρκεια εμπειρίας, η
προγραμμάτων
και
οποία θεωρείται απαραίτητο
συγχρηματοδοτούμενων
προσόν για την επιλογή του
προγραμμάτων (σε περιβάλλον ΕΛΚΕ).
υποψηφίου για τη θέση.
Μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο
ανά μήνα κάθε επιπλέον του
ενός έτους εργασιακή εμπειρία
και μέχρι τη συμπλήρωση δύο
ετών (24 μήνες) συνολική
εμπειρία.
Τουλάχιστον έξι (6) μηνών εμπειρία σε
Δεν μοριοδοτείται, αλλά
θέματα διοίκησης και διαχείρισης θεωρείται απαραίτητο προσόν
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε για την επιλογή του υποψηφίου
περιβάλλον ΕΛΚΕ.
για τη θέση.
Συνέντευξη
ενώπιον
επιτροπής
200
αξιολόγησης υποψηφίων, κατά την (η προσέλευση σε συνέντευξη
οποία θα διερευνηθεί και αξιολογηθεί
είναι υποχρεωτική για τον
μεταξύ
άλλων
η
ικανότητα
υποψήφιο επί ποινή
επικοινωνίας και συνεργασίας, η
αποκλεισμού)
διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η
πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών η
αποτελεσματικότητα και η εξοικείωση
με ηλεκτρονικά μέσα.

Μία (1) θέση: Διαχείριση- ενημέρωση και συντονισμός της ιστοσελίδας του
Προγράμματος «Erasmus+ Πάντειο Πανεπιστήμιο».
Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση:
1. Γνώσεις Γραφιστικής από πιστοποιημένο φορέα του εσωτερικού ή
εξωτερικού.
2. Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
3. Άριστη γνώση Αγγλικής (επίπεδο C2)
4. Καλή γνώση Γαλλικής (τουλάχιστον B2).
5. Καλή γνώση Γερμανικής (τουλάχιστον B2).
6. Γνώσεις:
 Κατασκευή Ιστοσελίδων Joomla Specialist ή και Word Press
 Digital Marketing Certified Professional (SEO – Google Analytics
Google Ad Words, Social Media Marketing and Social Media Marketing
extras)
 Power Point & Windows Movie Maker (δημιουργία Παρουσιάσεων και
Videos)
 Adobe Photoshop και Illustrator
7. Εργασιακή εμπειρία σε:
 Γραφιστική/Σχεδιασμός Φυλλαδίων/Αφισών Εκθεσιακών Περιπτέρων
 Υποστήριξη Εταιρικού Ιστότοπου
 Διοργάνωση Ημερίδων/Εκθέσεων
 Γραφιστική Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση Εντύπου (DTP)
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Κατασκευή ιστοτόπου και Γραφιστική υποστήριξη Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων σε περιβάλλον ΕΛΚΕ.
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.
Σημειώνεται ότι:
1) τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια αριθμ. «1, 2, 3, 6 και 7» είναι απαραίτητα
προσόντα για την επιλογή του υποψηφίου για τη θέση και δεν μοριοδοτούνται. Τα
κριτήρια αριθμ. «4 και 5» είναι απαραίτητα προσόντα για την επιλογή του υποψηφίου
για τη θέση σε επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας B2 και μοριοδοτείται η γνώση της
ξένης γλώσσας ανωτέρου επιπέδου έως και C2, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινό
πλαίσιο αναφοράς 2) στη συνέντευξη καλούνται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι
πληρούν όλα τα απαραίτητα για τη θέση προσόντα.
Δικαιολογητικά προς υποβολή:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα (δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο).
3. Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων των φορέων, που αποδεικνύουν τις γνώσεις
που απαιτεί η Προκήρυξη.
4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ.
6. Αντίγραφο κατάστασης ενσήμων ή / και εισφορών ασφαλιστικού φορέα.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α/Α
1

2
3
4

5

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΘΕΣΗ
Γνώσεις
Γραφιστικής
από
πιστοποιημένο φορέα του εσωτερικού ή
εξωτερικού.
Γνώση
χειρισμού
ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Άριστη γνώση Αγγλικής (επίπεδο C2)
Καλή γνώση Γαλλικής (τουλάχιστον
επιπέδου B2).

Καλή γνώση Γερμανικής (τουλάχιστον
επιπέδου B2).

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Δεν μοριοδοτούνται, αλλά
θεωρούνται απαραίτητα
προσόντα για την επιλογή του
υποψηφίου για τη θέση.
Η γνώση επιπέδου B2 θεωρείται
απαραίτητο προσόν και δεν
μοριοδοτείται. Μοριοδοτείται:
C2=70 μόρια
C1=50 μόρια
Η γνώση επιπέδου B2 θεωρείται
απαραίτητο προσόν και δεν
μοριοδοτείται. Μοριοδοτείται:
C2=70 μόρια
C1=50 μόρια
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Γνώσεις:


7

8

Κατασκευή Ιστοσελίδων
Joomla Specialist ή και
Word Press
 Digital
Marketing
Certified
Professional
(SEO – Google Analytics
Google Ad Words, Social
Δεν μοριοδοτείται, αλλά
Media Marketing and θεωρείται απαραίτητο προσόν για
Social Media Marketing την επιλογή του υποψηφίου για
extras)
τη θέση.
 Power Point & Windows
Movie
Maker
(δημιουργία
Παρουσιάσεων
και
Videos)
 Adobe Photoshop και
Illustrator
Εργασιακή εμπειρία σε:
 Γραφιστική/Σχεδιασμός
Φυλλαδίων/Αφισών
Εκθεσιακών Περιπτέρων
 Υποστήριξη Εταιρικού
Ιστότοπου
Δεν μοριοδοτείται, αλλά
 Διοργάνωση
θεωρείται απαραίτητο προσόν για
Ημερίδων/Εκθέσεων
την επιλογή του υποψηφίου για
 Γραφιστική Ηλεκτρονική
τη θέση.
Σελιδοποίηση Εντύπου
(DTP)
 Κατασκευή ιστοτόπου
και Γραφιστική
υποστήριξη Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων σε
περιβάλλον ΕΛΚΕ.
Συνέντευξη
ενώπιον
επιτροπής
αξιολόγησης υποψηφίων, κατά την οποία
200 μόρια
θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων η
(η προσέλευση σε συνέντευξη
ικανότητα
επικοινωνίας
και
είναι υποχρεωτική για τον
συνεργασίας, η οργανωτική ικανότητα, η
υποψήφιο επί ποινή
πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών, η
αποκλεισμού)
αποτελεσματικότητα και η εξοικείωση
με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201508 από Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον
ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου
(elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (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 - 9201508) ή να
αποσταλούν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά (courier) στο ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου
Πανεπιστημίου για το πρόγραμμα «Erasmus+ - Πάντειο Πανεπιστήμιο», που
υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ Παντείου.
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 στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
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. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας
δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Όσοι αποστείλλουν την αίτηση τους μέσω
ταχυδρομείου οφείλουν την ίδια μέρα να στείλουν σχετικό μήνυμα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ε.Λ.Κ.Ε. (elkepant@panteion.gr) με το οποίο να
ενημερώνουν για την αποστολή της αίτησης ταχυδρομικά.
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 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 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. Η έναρξη ισχύος της
σύμβασης, δηλαδή το χρονικό διάστημα – αρχή και λήξη- της σύμβασης, ορίζεται
με αποκλειστική απόφαση και ευθύνη του επιστημονικά υπεύθυνου του έργου,
σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά
σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία
(κριτήρια αριθμ. 5 και 6).
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6. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της
πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
7. Κατά το πρώτο διάστημα της υλοποίησης του έργου (έως 3 μήνες από την απόφαση
επιλογής του υποψήφιου από την Επιτροπή Ερευνών) σε περίπτωση παραίτησης ή
κωλύματος του επιλεγέντος υποψήφιου, 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, μόνον μετά από εισήγηση του Επιστημονικά
υπευθύνου του προγράμματος.
8. Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος
(2020-2021) η αμοιβή μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με την ποσότητα του φυσικού
αντικειμένου και τα οικονομικά του προγράμματος με αποκλειστική αρμοδιότητα
του Επιστημονικά Υπεύθυνου 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 αξίωσης
των ενδιαφερομένων.
10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό
εφαρμογής του προγράμματος.
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
του 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. Νικόλαος Λέανδρος
Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
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