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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΗΗΝ46ΜΗΨΛ-ΞΕ8 

 

              Αθήνα, 28/06/2021 

           Αριθμ. πρωτ. 110 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τη 10η Συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου στις 25/06/2021, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: 

«CULTURAL Hidden IDentities ReAppear through Networks of WaTer (H.ID.RA.N.T.)» 

αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη μιας (1) θέσης, η 

οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης:[ΩΤΟΚ46ΜΗΨΛ-5ΦΝ] 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, 

εξειδικευμένο προσωπικό ( 1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

Περιγραφή 

καθηκόντων 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 

Συνολική Αμοιβή 

01 

Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

με 

αντικείμενο 

τη 

συμμετοχή 

στην 

υλοποίηση 

των 

πακέτων 

εργασίας 

2,4,5,6 

Ερευνητής/ρια- 

Υποψήφιος/α 

Διδάκτορας 

 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

έως 

30/06/2023, 

με 

δυνατότητα 

ανανέωσης 

εφόσον 

παραταθεί 

το έργο 

1 

Έως 9000,00€ 

συμπεριλαμβανομένων 

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 των παρακάτω πακέτων 

εργασίας/παραδοτέων: 

 

Πακέτο εργασίας 2 PROJECT MANAGEMENT 

Συμμετοχή στα Παραδοτέα 2.3.2 Quality Assurance Panel, 2.3.3 Quality 

Assurance Report, 2.4.3 M&E Report (Συντονισμός QA Panel, Συγγραφή 

Εκθέσεων) 

 

Πακέτο εργασίας 4  HADRIAN'S AQUEDUCT AS HERITAGE 

COMMONS: DEFINING TANGIBLE AND INTANGIBLE ASPECTS 

Παρακολούθηση όλων των παραδοτέων και διεξαγωγή ποιοτικής/ ποσοτικής 

έρευνας για τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους.  

Πακέτο εργασίας 5 HADRIAN'S AQUEDUCT AS WATER COMMONS: 

RE-INTRODUCING THE NATURAL RESOURCE BY INSTALLING 

"CULTURAL HYDRANTS"    

Παρακολούθηση όλων των παραδοτέων και διεξαγωγή ποιοτικής/ ποσοτικής 

έρευνας για τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους.  

Πακέτο εργασίας 6 HADRIAN'S AQUEDUCT AS A COMMUNITY 

NETWORK: PLANNING FOR AND WITH COMMUNITIES 

Παρακολούθηση όλων των παραδοτέων και διεξαγωγή ποιοτικής/ ποσοτικής 

έρευνας για τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους.  

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

01 1. Πτυχίο Πολεοδομίας ή/και Χωροταξίας ή/και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

2. Μεταπτυχιακό Πολεοδομίας ή/και Χωροταξίας ή/και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

3. Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.  

4. Αποδεδειγμένη Μελετητική / Εργασιακή / Ερευνητική εμπειρία στο 

αντικείμενο του Αστικού Σχεδιασμού ή/και της Συμμετοχής των Πολιτών 

ή/και της Πολεοδομίας – Χωροταξίας (2 έτη) 

 

 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.  

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την συνολική βαθμολόγηση, μετά το στάδιο της 

συνέντευξης θα γίνει δημόσια κλήρωση.  

 

Δικαιολογητικά προς υποβολή: 

1. Aίτηση   

2. Υπεύθυνη Δήλωση  

3. Βιογραφικό σημείωμα  

4. Τίτλους σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από τo εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία).   
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5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.   

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 01) 

 

 

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)  

 Προπτυχιακός τίτλος σπουδών: 

Πολεοδομίας ή/και Χωροταξίας ή/και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΝΑΙ /ΟΧΙ  

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 

Πολεοδομίας ή/και Χωροταξίας ή/και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

2 ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (B) Έως 70 μόρια  

 Άριστη γνώση  70 μόρια 

 Πολύ Καλή γνώση  50 μόρια 

 Καλή γνώση  30 μόρια  

3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) Έως 193 μόρια  

3.1 Μελετητική / Εργασιακή / Ερευνητική 

εμπειρία στο αντικείμενο του Αστικού 

Σχεδιασμού ή/και της Συμμετοχής των 

Πολιτών ή/και της Πολεοδομίας – 

Χωροταξίας 

7 μόρια Χ 24 μήνες  

[έως 168 μόρια] 

3.2 Συμμετοχή σε επιστημονικά άρθρα και 

εισηγήσεις σε συνέδρια συναφούς 

αντικειμένου της θέσης 

5 μόρια ανά δημοσίευση 

[μοριοδοτούνται έως 5 δημοσιεύσεις, 

δηλ. έως 25 μόρια] 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α, Β, Γ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α,Β & Γ  Έως 263 μόρια 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έως 76 μόρια 

 Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής 

αξιολόγησης υποψηφίων, κατά την οποία 

θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων: 

 

• η εμπειρία στη διεξαγωγή ποιοτικής 

έρευνας (15 βαθμοί) 

• η ικανότητα επικοινωνίας και 

συνεργασίας  (14 βαθμοί) 

• η οργανωτική ικανότητα (10 βαθμοί) 

• η ανάληψη ευθυνών (12 βαθμοί) 

• η αποτελεσματικότητα (10 βαθμοί) 

• η συνολική παρουσίαση του/της 

υποψηφίου (15 βαθμοί) 

Στην συνέντευξη θα καλεστούν όσοι 

έχουν τα τυπικά προσόντα  

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ 

ΚΩΔ.01 

Έως 339 μόρια 
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Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11745, ΤΗΛ.: +30.210. 92.48.680 FAX: +30.210 92.32979 

130, SYNGROU AVENUE, ATHENS 11745, TEL.: +30.210. 92.48.680 FAX: +30.210 92.32979 

e-mail: ipa@panteion.gr  
    

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη 

Γραμματεία του ΙΠΑ στο τηλ. επικοινωνίας 210-9248680 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 

09.00-15.00. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (https://ipa.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 ΙΠΑ] με ταχυδρομείο αποκλειστικά με 

συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην 

παρακάτω διεύθυνση:  

 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Λεωφόρος Συγγρού 130, Αθήνα  

ΤΚ.11745 

 

Η σφραγίδα του κούριερ ή ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της 

αίτησης. 

 

Επιπροσθέτως στο φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η ένδειξη για το 

πρόγραμμα: 

«CULTURAL Hidden IDentities ReAppear through Networks of WaTer (H.ID.RA.N.T.)» 

 

Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 

αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε ημερών από την 

κοινοποίηση της ως άνω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017. H απόφαση 

αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (https://ipa.panteion.gr). 

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 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 του κούριερ ή ταχυδρομείου 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 και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν 

χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

http://diavgeia.gov.gr/


 

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11745, ΤΗΛ.: +30.210. 92.48.680 FAX: +30.210 92.32979 

130, SYNGROU AVENUE, ATHENS 11745, TEL.: +30.210. 92.48.680 FAX: +30.210 92.32979 

e-mail: ipa@panteion.gr  
    

 

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.  

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. Το ΙΠΑ 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 ΙΠΑ. 

 

 

 

Ο Διευθυντής & 

Πρόεδρος ΔΣ του Ι.Π.Α. 

 

 

 

          

           Καθηγητής, 

                                                  Ιωάννης  Ψυχάρης 
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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 του έργου με τίτλο: 
«CULTURAL Hidden IDentities ReAppear through Networks of WaTer (H.ID.RA.N.T.)» 

 

 

 

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

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. …………………………………………… 

 
 

 

 

 

Αθήνα … /…/2021 

 

 

 

 

  Ο/Η Αιτών/ούσα 

 

 

 

 

 

 


