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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 15/07/2022
Αριθμ. πρωτ. ΕΕ. 12046

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 26η Συνεδρίαση της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 28-062022, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου με τίτλο «Modulating Human Subjective Time Experience» και ακρωνύμιο «ChronoPilot», και
κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 2102, στο πλαίσιο του Προγράμματος «H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01»
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΑΔΑ: Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης:
9ΔΩΝ46Μ924-7ΩΙ ΚΑΙ ΑΔΑ Ανάληψης υποχρέωσης: 9ΕΤΔ46Μ924-3ΨΜ).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με
σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

Έργο
«ChronoPilot»

Περιγραφή
καθηκόντων

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός
Ατόμων

01

Εξωτερικός
Συνεργάτης

Ερευνητής/τρια στο
επίπεδο
υποψήφιου/ας
διδάκτορα στο πεδίο
της χρονικής
αντίληψης

Από την υπογραφή
της σύμβασης έως
πιθανόν
31/08/2025
ανάλογα με τις
ανάγκες του έργου
και µε δυνατότητα
ανανέωσης σε
ενδεχόμενη
παράταση της
διάρκειας του
έργου.

1

Συνολική Αμοιβή
Έως 43.626,00 €
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.)
*Για την είσπραξη της
παραπάνω αμοιβής
απαιτείται δελτίο
παροχής υπηρεσιών
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
01

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων
Πακέτο εργασίας WP1: Modelling Subjective Time Perception
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση των
αντίστοιχων παραδοτέων:
Δράση Task T1.2 In-depth analysis and theory development of time perception modulation:
We will conduct a meta-analysis of the current research to evaluate the hidden key variables that
modulate subjective time perception. We will execute additional experimentation to unravel
interactions between the most relevant variables. We will develop a unified experimental methodology
in order to assess and compare the effects on perceived time under different real-life and artificial
scenarios.
Δράση
Task T1.3 Specify and test how key variables are influenced by sensory
(haptic/auditory/visual) input:
We will specify from the literature and test according to which principles unisensory stimulation affect
hidden key variables and, thus, time perception. We will also investigate supra-additive effects of
multisensory stimulation on these key variables and multisensory illusions in timing by combining
congruent and discrepant sensory stimulation. We will unify measures of key variables to allow for direct
comparisons and we will include psychophysical tasks (e.g., detection), subjective assessments (e.g.,
mental workload), and physiological measures.
Πακέτο εργασίας WP4: Evaluation in Virtual and Real-World Scenarios
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση των
αντίστοιχων παραδοτέων:
Δράση Task T4.2 Evaluate ChronoPilot in a single-person controlling experiment:
We will evaluate the results of the experiments for scenario S1 involving different groups of humans, a
control group and the ChronoPilot group.
Δράση Task T4.3 Evaluate ChronoPilot in a multi-person coordination experiment:
We will evalute the results of the experiments for scenario S2 involving networked ChronoPilots.
Πακέτο εργασίας WP5: Dissemination and Exploitation
Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση των
αντίστοιχων παραδοτέων:
Δράση Task T5.1 External dissemination:
We will elaborate and update the initial communication plan, set-up project website, create projectwide branding materials, generate videos, publication at scientific conferences and workshops.
Δράση Task T5.3 TRF workshops:
We will organize a regular, yearly conference for community forming in collaboration with the Timing
Research Forum, where we will invite hands-on demonstrations (e.g., VR/AR, simulations, games),
workshops, art performances, and other outreach actions for the public.
Πακέτο εργασίας WP6: Project Management and Ethical Monitoring
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Ο/Η υποψήφιος/α θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων και στην εκπόνηση των
αντίστοιχων παραδοτέων:
Δράση Task T6.2 Ethical Monitoring:
Templates for informed consent and other ethics requirements will be drawn up. Partners involved in
the data collection process will be required to provide data protection forms from their respective
national authorities and sign informed consent from the users, and include these in the ethical
monitoring reports.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
01

Τίτλος Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής (στην
περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) Ψυχολογίας ή αντίστοιχο αντικείμενο.
2. Μεταπτυχιακό σε πεδία της Ψυχολογίας ή Γνωσιακής Επιστήμης από Ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές
Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχο αντικείμενο.
3. Βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της Ψυχολογίας ή Γνωσιακής
Επιστήμης.
4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών με γνώση σε Επεξεργασία
Κειμένου (Microsoft Office Word), Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Office Excel), Πληροφορίες
και Επικοινωνίες (Internet Explorer and Microsoft Office Outlook), καθώς επίσης και γνώση
γλωσσών προγραμματισμού (όπως π.χ. Python, OpenSesame) και στατιστικών πακετών (όπως
π.χ. SPSS, R).
5. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία έως 2 έτη στο ευρύτερο πεδίο της Γνωσιακής Επιστήμης
και της χρονικής αντίληψης.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
2. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 και έως 5 ετών στο ευρύτερο πεδίο της
Γνωσιακής Επιστήμης και στην πολυαισθητηριακή αντίληψη.

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. Διευκρινίζεται ότι ως προς το κριτήριο της εμπειρίας αποδεκτές θεωρούνται οι
υποψηφιότητες, οι οποίες πληρούν το ελάχιστο του απαιτούμενου χρόνου.
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την συνολική βαθμολόγηση, μετά το στάδιο της συνέντευξης θα
γίνει δημόσια κλήρωση.
3. Οι υποψήφιοι 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.
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Δικαιολογητικά προς υποβολή:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Τίτλοι σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από τo εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία)
4. Βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις συμμετοχής σε έργα, συμβάσεις, δημοσιεύσεις.
6. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.
7. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
8. Υπεύθυνη Δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΘΕΣΗ 01)
α/α

ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01
Ναι / Όχι

2.2

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής
(στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ) Ψυχολογίας ή
αντίστοιχο αντικείμενο.
Μεταπτυχιακό σε πεδία της Ψυχολογίας ή Γνωσιακής Επιστήμης από Ελληνικό
ΑΕΙ ή ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον
ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχο αντικείμενο.
Βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της Ψυχολογίας ή
Γνωσιακής Επιστήμης
ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ με γνώση σε Επεξεργασία κειμένου
(Microsoft Office Word), Υπολογιστικά φύλλα (Microsoft Office Excel) και
Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet Explorer, Microsoft Office Outlook)
Γνώση γλώσσας προγραμματισμού (όπως Python, Open Sesame κλπ)

2.3

Γνώση χρήσης στατιστικών πακέτων (όπως SPSS, R)

NAI/OXI

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία έως 2 έτη στο ευρύτερο πεδίο της
Γνωσιακής Επιστήμης και της χρονικής αντίληψης.

NAI/OXI

1
1.1

1.2
1.3
2
2.1

3.1

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ναι / Όχι

Ναι/Όχι

NAI/OXI

NAI/OXI

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1.1

Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής γλώσσας

2

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.1

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών και έως 5 έτη στο
ευρύτερο πεδίο της Γνωσιακής Επιστήμης και της χρονικής αντίληψης.

Έως 70 μόρια
Άριστη γνώση: 70 μόρια
Πολύ καλή γνώση: 50 μόρια
Καλή γνώση: 30 μόρια
Έως 252 μόρια
7 μόρια ανά μήνα, τουλάχιστον 2
και έως 5 έτη (έως δυο δεκαδικά
ψηφία για κλάσματα του μήνα)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Έως 322 μόρια

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έως 96 μόρια

Συνέντευξη ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, κατά την οποία θα
διερευνηθεί μεταξύ άλλων:
• η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας (20 μόρια)
• η οργανωτική ικανότητα (19 μόρια)
• η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών (19 μόρια)
• η ανάληψη ευθυνών (19 μόρια)
• η συνολική παρουσίαση του/της υποψηφίου (19 μόρια)
Στην συνέντευξη θα κληθούν όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΩΔ.01

Έως 418 μόρια
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: elkepant@panteion.gr & argiro.vatakis@panteion.gr.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου
Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr) και στην Διαύγεια.
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 ΕΛΚΕ Παντείου] αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (ή courier) 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 το
πρόγραμμα:
«ChronoPilot», με κωδικό 2102
Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.sgardeli@panteion.gr, ο αριθμός του
συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην οποία
αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές.
Η σφραγίδα του 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 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.
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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 υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
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.
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.
11. 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
Χαράλαμπος Οικονόμου
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια βίου Μάθησης
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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: «ChronoPilot», με κωδικό 2102, στο πλαίσιο του Προγράμματος «H2020FETOPEN-2018-2019-2020-01».

Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση με κωδικό …….
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. ……………………………………………
.

Αθήνα …./…./20…

Ο/Η Αιτών/ούσα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΛΚΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω:
ρητά ότι ενημερώθηκα σχετικά και παρέχω στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του
Παντείου Πανεπιστημίου, τη συναίνεσή μου για την εκ μέρους τους τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο, συλλογή και
επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, όπως αυτά περιέχονται και περιλαμβάνονται στην υποψηφιότητά μου και για
το σκοπό της αξιολόγησής της, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4624/2019 «Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019)
Ημερομηνία:

… /…/ 20…

Ο – Η Δηλών
(Υπογραφή

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

