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      Αθήνα, 18/05/2022 

Αριθμ. πρωτ. ΕΕ.8266 

ΑΔΑ:Ψ33Η46Μ924-4ΛΚ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ στην 20η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου στις 12/04/2022, αποφάσισε την 

έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Multisensory 

Integration in Natural and Virtual Reality Walking Scenarios for Successful Ageing» και ακρωνύμιο 

«SENSEWALK», και κωδ. Λογιστηρίου ΕΛΚΕ 6042, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ – 2η Προκήρυξη 

Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών που χρηματοδοτείται από την 

ΕΛΙΔΕΚ. 

[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: ΨΓΛΖ46Μ924-ΗΜΘ & ΑΔΑ Πολυετούς Δέσμευσης: 6ΤΝΑ46Μ924-

Γ9Ο] 

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 Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Έργο 

«SENSEWALK» 

Περιγραφή 

καθηκόντων 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 
Συνολική Αμοιβή 

01 Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Ερευνητής/τρια στο 

επίπεδο υποψήφιου/ας 

διδάκτορα στο πεδίο 

της 

πολυαισθητηριακής 

και χρονικής 

αντίληψης  

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

23/02/2025 µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης σε 

ενδεχόμενη 

παράταση της 

διάρκειας του 

έργου. 

1 Έως 46,654.08 € 

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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02 Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

Ερευνητής/τρια στο 

επίπεδο υποψήφιου/ας 

διδάκτορα στο πεδίο 

της 

πολυαισθητηριακής 

και χρονικής 

αντίληψης 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

πιθανόν 

23/02/2025 

ανάλογα με τις 

ανάγκες του 

έργου και µε 

δυνατότητα 

ανανέωσης σε 

ενδεχόμενη 

παράταση της 

διάρκειας του 

έργου. 

1 Έως 33,095.62 € 

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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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: g.liatsou@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 ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή 

courier στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. 

Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022. 

 

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: g.liatsou@panteion.gr,  ο αριθμός του συστημένου 

κατάθεσης ή το αποδεικτικό του courier, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και στην πρόσκληση στην 

οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου). 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ 

 

Καθηγητής  

Χαράλαμπος Οικονόμου 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια βίου Μάθησης 

 

 

mailto:g.liatsou@panteion.gr
mailto:argiro.vatakis@panteion.gr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marianna/Local%20Settings/ΗΔΙΚΑ%20-%20ΔΗΜΟΥΛΑΣ/elke.panteion.gr
http://diavgeia.gov.gr/
mailto:g.liatsou@panteion.gr

