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Το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 2022 - 2023» με κωδικό MIS 5180743 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο) και από́ Εθνικούς  Πόρους, και  σύμφωνα με  την 
απόφαση της  Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6/12/2022  
προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την 
παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, στα επιστημονικά πεδία που έχουν 
οριστεί από τα Τμήματα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης για 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, έχουν εγκριθεί  από  τις Συνελεύσεις των Τμημάτων   και  αναλυτικά 
περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.    
Στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης αναλογεί (1) μία θέση και στο τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών αναλογεί (1) θέση 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία και για όλα τα μαθήματα του εαρινού 
εξαμήνου που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα, σε μόνο ένα 
τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μια αίτηση  υποψηφιότητας ανά 
διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. (Βλ. παράρτημα Ι) 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι   ενδιαφερόμενοι/ες   κάτοχοι   διδακτορικού   διπλώματος   θα   αξιολογηθούν σύμφωνα με τα 
κριτήρια του Πίνακα 1. Σημειώνεται: 
Α) ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο μιας από τις προϋποθέσεις 1 έως και 3 αποτελεί λόγο 
απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 
Β) για το ακαδ. έτος 2022-2023, στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ότι η 
συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός δυνητικού ωφελούμενου θα προσαυξάνεται κατά 20%, 
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εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018- 2019, 
2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 - 2022.  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ   

Προϋπόθεση 1: Λήψη του διδακτορικού 
τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης): 
μετά την 1.1.2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Προϋπόθεση 2: Αναγνώριση διδακτορικού 
τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση τίτλου 
από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Προϋπόθεση 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα 
του επιστημονικού πεδίου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδες 
Βαθμολόγησης  

Κριτήρια Βαθμολόγησης  

Κριτήριο 1: Βιογραφικό ́σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα: 

Σύνολο από 1 έως 
40, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 
πεδίο 

0 - 15  

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια 

0 – 12 - μέχρι 5 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  5 μονάδες  

- για >5 και ≤10   επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  10 μονάδες  

- για >10 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  12 μονάδες  

 γ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικής 

εμπειρίας  

0 – 13 Αποδεικνύεται με την υποβολή 
των σχετικών  πιστοποιητικών του 
φορέα απασχόλησης  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 0 – 40  

Κριτήριο 2: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων 
των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
60, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

 

Ων α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε 
μαθήματος 

0 - 30  

β) αξιοποίηση καινοτόμων 
μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 

0 –10  

γ) δομή́, οργάνωση, κατανομή́ της ύλης 0 – 20  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6 0 - 60  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 0-100  

Επιλογή σε άλλο πρόγραμμα απόκτησης ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για τα 

ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 
2018, 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 - 
2022 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο 
ΑΕΙ* 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

* Επισημαίνεται ότι  για το ακαδ. έτος 2022-2023, η συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός 

δυνητικού ωφελούμενου θα προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 

Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, 

ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (Ακαδημαϊκά έτη 2016 – 

2017, 2017 – 2018,  2018 – 2019, 2019 – 2020,  2020 – 2021, 2021-2022)  

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης και Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η 
Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων προτείνεται από την Συνέλευση του Τμήματος και ορίζεται 
από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 
Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν αποκλεισθέντες. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα 
παραπάνω κριτήρια θα γίνεται  με αναφορά στον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησής τους και χωρίς 
αναφορά στα ονοματεπώνυμά τους για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αναρτώνται στον 
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 
Παντείου Πανεπιστημίου.  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται το άτομο με τις περισσότερες μονάδες 
στο κριτήριο 1α, σε περίπτωση σε εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται το άτομο με τις περισσότερες μονάδες 
στο  κριτήριο 1β και σε περίπτωση σε εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται το άτομο με τις περισσότερες 
μονάδες στο  κριτήριο 1γ. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που ισοβαθμούν και μετά την εξάντληση 
όλων των κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση όπου δύνανται να παρευρίσκονται οι 
ενδιαφερόμενοι. 
Οι υποψήφιοι/ες έχουν  δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός  πέντε ημερολογιακών  (5) ημερών μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις 
αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων.  Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης 
ευλόγου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων 
υποψηφίων, μετά από γραπτή αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ. Όταν στα αιτούμενα 
στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις 
προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.  
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 

Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος  και εφόσον οι ώρες 
διδασκαλίας εκτελούνται εκτός του ωραρίου εργασίας, απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού 
αιτήματος προς την υπηρεσία του/της. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο γίνεται εντός του ωραρίου 
εργασίας απαιτείται η έκδοση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Τα παραπάνω θα πρέπει να 
προσκομιστούν  αμέσως μετά την ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
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στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω ο Δικαιούχος 
προβαίνει στην κλήση του επόμενου, στην σειρά κατάταξης υποψηφίου.  

Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. 
Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την 
εξάντληση της σειράς κατάταξης. 
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. 

H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 
στο ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου   

 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό́ πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το 
οποίο: 
1. είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία 

επιτυχούς υποστήριξης)  μετά την 1/1/2012 

2. δεν κατέχει: 

• στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΑΕΙ, Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π, 
συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80. 

• θέση διοικητικού προσωπικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

• θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει   (ΦΕΚ   33/Α/27-02-2016),  του   οικείου  
τμήματος  πέραν   της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. 

• θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα 
(1) Τμήμα. Επιπλέον, οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο 
επιστημονικό πεδίο. 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει 
των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το 
έκτο εδάφιο της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 
33/Α/27-02- 2016). 

2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Σύμβασης συνάδουν με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 
και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο του Παντείου Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής 
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

3. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν, θα συνάψουν σύμβαση ανάθεσης έργου με τον ΕΛΚΕ 
Παντείου και θα πρέπει να είναι κάτοχοι ελληνικού ΑΦΜ και κάτοχοι Τιμολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών. Από την υποχρέωση κατοχής Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών εξαιρούνται οι Δημόσιοι 
Υπάλληλοι και οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν είτε την έγγραφη ενημέρωση προς την 
υπηρεσίας του είτε άδεια από το υπηρεσιακό τους συμβούλιο αμέσως μετά την ανάρτηση των 
οριστικών αποτελεσμάτων στην Διαύγεια, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

4. Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής 
βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος, η οποία εκδίδεται στο τέλος του εαρινού 
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εξαμήνου και στο τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Η βεβαίωση αυτή 
συνοδεύει κάθε πληρωμή του δικαιούχου  

5. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την επαναληπτική 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του 
ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης. 

 
 
 
ΑΜΟΙΒΗ 
Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης των δύο μαθημάτων ανά επιστημονικό 
πεδίο για τα τμήματα Δημόσιας Διοίκησης και Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 
μαθημάτων ανέρχεται σε 8,340,00€ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος 
ΦΠΑ). Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό 
ή νησί, από τον Νομό Αττικής που βρίσκεται η έδρα του Παντείου Πανεπιστημίου και προκειμένου να 
καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται 
κατά 400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους.  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας 
α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  μ ε  α π ο σ τ ο λ ή  στο e-mail: grammateia_elke@panteion.gr (που 
πρωτοκολλεί την αίτηση) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο email της Γραμματείας του κάθε Τμήματος 
μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 (τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
ανάρτησης στην διαύχεια). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: a.sgardeli@panteion.gr, elkepant@panteion.gr    
Αιτήσεις που θα στέλνονται μόνο στις γραμματείες των τμημάτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην 
αξιολόγηση 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf που θα 
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έντυπα. 
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των τμημάτων στις οποίες πρέπει υποχρεωτικά να 
κοινοποιούνται ηλεκτρονικά οι φάκελοι υποψηφιοτήτων είναι οι ακόλουθες: 

 Α. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης  

Α.1 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  dd@panteion.gr 

 Δ. Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού  

Δ.2 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 
Σπουδών   

des@panteion.gr 

 
Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 

 
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας και υπεύθυνη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα (Παράρτημα ΙΙ) 
2. Πρόταση  Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας  για  κάθε  μάθημα  του  αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου 

3. Βιογραφικό́ σημείωμα (υποβάλλεται συνοδευόμενο με το σύνολο των δικαιολογητικών τα οποία 
τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό)  

4. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού́ Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από́ 

τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα ορκιστεί, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να προσκομίσει 

mailto:a.sgardeli@panteion.gr
mailto:elkepant@panteion.gr
mailto:dd@panteion.gr
mailto:des@panteion.gr
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Βεβαίωση από τη Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. 

5. Υπεύθυνη   Δήλωση   του   Ν.1599/1986 ή ηλεκτρονική, στην   οποία   δηλώνεται   ότι: 

• ο/η υποψήφιος/α έλαβε γνώση  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, 

• τα στοιχεία του βιογραφικού́ σημειώματος είναι αληθή́, 

• δεν κατέχει  θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή συμβασιούχου 
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου 
Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.  

• δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.  

• δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος 
πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.  

• δεν κατέχει  θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 
Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

6. Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει 
να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει 
επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 
(δηλ. για τα ακαδημαϊκά έτη ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018- 2019, 2019 – 2020, 
2020 – 2021, 2021-2022) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο ΑΕΙ 
Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης 
συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των 
προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε 
συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ. 

 
Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
πιστοποιητικό́ ελληνομάθειας Δ επιπέδου από́ το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από́ το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) 
και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης όπως και την κατά νόμον αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των 
σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου (https://elke.panteion.gr/index.php/en/).  
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και όπως περιγράφεται 
παραπάνω το αργότερο έως και την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15.00.  
 
 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών του Παντείου 
Πανεπιστήμιου και κατ’ επέκταση για το Πάντειο Πανεπιστήμιο καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη 
σύμβασης με τους υποψηφίους, β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της 
Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  προβεί  σε  έγκριση  προτάσεων  της  
υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν, γ) οι συμβάσεις που θα υπογραφούν από τους ωφελούμενους 
είναι συμβάσεις ανάθεσης έργου.  

https://elke.panteion.gr/index.php/en/
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Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να 
επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής 
διδακτικής εμπειρίας. 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στην ιστοσελίδα 
του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr), στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου 
(www.elke.panteion.gr ) στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΕΔΒΜ (https://empedu.gov.gr/) και 
στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/). 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 

Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου  
Αντιπρύτανης Έρευνας και βια βίου Μάθησης   

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Συνημμένα:  
1. Παράρτημα Ι: Πίνακας Μαθημάτων 
2. Παράρτημα ΙΙ:  

• Υπόδειγμα Αίτησης, E-mails τμημάτων (συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους΄/ες) 

• Υπεύθυνη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα  (συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους΄/ες) 

• Υπεύθυνη Δήλωση για τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση ((συμπληρώνεται υποχρεωτικά 
από όλους΄/ες) 

• Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε προηγούμενες προκηρύξεις της πράξης Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας (συμπληρώνεται από τους/τις υποψήφιους/ες που δεν έχουν 
προγενέστερες συμμετοχής σε προκηρύξεις της πράξης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο ΑΕΙ) 

 

https://empedu.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
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Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

  

Α.1 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

Επιστημονικό Πεδίο: «Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης (Μάνατζμεντ)» 

Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος ΘΕΣΗ 

Διοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων (Δ΄ Εξάμηνο) 

Κωδικός μαθήματος στο 
Πρόγραμμα Σπουδών: 
700094 
ECTS:     5 
 

Το μάθημα «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» ανήκει στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και 
διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις 
αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση του σημαντικότερου πόρου μιας 
σύγχρονης ιδιωτικής οικονομικής μονάδας ή ενός δημόσιου οργανισμού, του ανθρώπινου δυναμικού. 
Είναι ο κλάδος της διοικητικής επιστήμης που έχει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού 
περιβάλλοντος με την ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου (στελεχών και εργαζομένων) προς όφελος 
τόσο της επιχείρησης όσο και του κοινωνικού συνόλου. 
 

1 

Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας  (ΣΤ΄ και Η΄ 

Εξάμηνο) 

Κωδικός μαθήματος στο 
Πρόγραμμα Σπουδών: 
700159 
ECTS:     5 ως 
υποχρεωτικό επιλογής 
του ΣΤ΄ Εξαμήνου και 4,5 
ως υποχρεωτικό 
επιλογής του Η΄ 
Εξαμήνου 
 

Το μάθημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και 
διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις 
αρχές, τις ιδέες ,τις μεθόδους και τις τεχνικές της Ολικής Ποιότητας, στοιχεία τα οποία κάνουν τις σύγχρονες 
επιχειρηματικές μονάδες περισσότερο ευέλικτες και καινοτόμες (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά 
κατά τη διάρκεια των παραδόσεων). Προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη αποτύπωση του συγκεκριμένου γνωστικού 
πεδίου είναι η ενδελεχής προσέγγιση των μεθόδων μέτρησης και των πιστοποιητικών (ISO, EMAS, κ.ά) ποιότητας. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

 
 
 

Δ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
  

Δ.2 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 

   

Επιστημονικό Πεδίο Δ.2.β.:  Δίκαιο και Πολιτικές της ΕΕ 

Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος  ΘΕΣΗ 

Κ.Μ. 120554 «Εξωτερικές 
σχέσεις της ΕΕ», ECTS: 5, 
Μάθημα υποχρεωτικό 
του 8ου εξαμήνου, 3 
Διδακτικές 
ώρες/εβδομαδιαίως, 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται: 
1. Οι πολιτικές εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ, ΚΠΑΑ) 
2. Η ΕΕ ως παγκόσμια εμπορική δύναμη. 
3. Οι εξωτερικές διαστάσεις των πολιτικών της ΕΕ (Μετανάστευση, Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή) 
4. Σχέσεις ΕΕ με διεθνείς Οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΠΟΕ) 
5. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (Ανατολική και Νότια). 
6. Σχέσεις ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, Ασίας και Αφρικής. 
 

 
1 

Κ.Μ. 120532 «Δίκαιο και 
Πολιτικές της Ενέργειας 
στην ΕΕ», ECTS: 5, 
Μάθημα υποχρεωτικό 
του 8ου εξαμήνου, 3 
Διδακτικές 
ώρες/εβδομαδιαίως, 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται: 
1. Τα γεωπολιτικά δεδομένα σχετικά με την ενέργεια 
2. Η Πολιτική της Ένωσης για την ενέργεια 
3. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ένωσης για τον ηλεκτρισμό  
4. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ένωσης για το φυσικό αέριο 
5. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
6. Οι σχέσεις της Ένωσης με τον Χάρτη της Ενέργειας και την Ενεργειακή Κοινότητα 
7. Αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης στον τομέα της ενέργειας 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
 

• Υπόδειγμα Αίτησης, E-mails τμημάτων (συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά από όλους/ες) 

• Υπεύθυνη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα  
(συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους΄/ες) 

• Υπεύθυνη Δήλωση για τους όρους συμμετοχής στην 
πρόσκληση ((συμπληρώνεται υποχρεωτικά από 
όλους΄/ες) 

• Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε 
προηγούμενες προκηρύξεις της πράξης Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας (συμπληρώνεται 
από τους/τις υποψήφιους/ες που δεν έχουν 
προγενέστερες συμμετοχής σε προκηρύξεις της πράξης 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο ΑΕΙ) 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

………………………… 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

ΟΝΟΜΑ   

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

Α.Δ.Τ   

Α.Φ.Μ.   

Α.Μ.Κ.Α.    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

Τηλ./Κιν./Fax   

e-mail   

Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  για την υλοποίηση της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 - 2023 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο», με κωδικό 

MIS 5180743 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 

 
Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση:  

Τμήμα: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..……..  

Επιστημονικό Πεδίο: …………………………………………………………………………………………………………..………… 

Μάθημα 1:………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Μάθημα 2:…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Μάθημα 3: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δικαιολογητικά:  
 
1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. ……………………………………………. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

 

Είχα επιλεγεί ως ωφελούμενος σε προηγούμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017,  2017 – 2018,  2018 – 2019,  2019 – 2020, 2020 -

2021, 2021-2022  

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

Αν ναι προσδιορίστε το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο είχατε επιλεγεί και το ακαδημαϊκό έτος: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Επισημαίνεται ότι θα υπάρχει διασταύρωση των δηλωθέντων στην  ως άνω δήλωση από 

τις  εμπλεκόμενες υπηρεσίες 

 

Είστε δημόσιος υπάλληλος; 

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

 

Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά  μ ε  α π ο σ τ ο λ ή  στο e-mail: 
grammateia_elke@panteion.gr (που πρωτοκολλεί την αίτηση) με κοινοποίηση στην 

Γραμματεία του κάθε Τμήματος 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο 
.pdf που θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έντυπα. 

Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 

 

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων στην παρούσα αίτηση είναι υποχρεωτική και η μη 

συμπλήρωση τουλάχιστον ενός εξ΄αυτών συνιστά λόγο απόρριψής της 

 

Η παρούσα αίτηση υποψηφιότητας ισοδυναμεί με Υπεύθυνη   Δήλωση   του   Ν.1599/1986 

Αθήνα …./…./2022 
 
Ο/Η Αιτών/ούσα 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των τμημάτων στις οποίες πρέπει 
υποχρεωτικά να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά οι φάκελοι υποψηφιοτήτων είναι οι 
ακόλουθες: 

 Α. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας 
Διοίκησης 

 

Α.1 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  dd@panteion.gr 

 Δ. Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και 
Πολιτισμού 

 

Δ.2 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 
Σπουδών   

des@panteion.gr 

 
 

 

mailto:dd@panteion.gr
mailto:des@panteion.gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

 
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:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 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 της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας από νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023»   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 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……………..       
Ο/Η Δηλών/ούσα  

 

 

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.  

ΑΔΑ: 6ΕΩΚ46Μ924-ΨΚΦ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

 
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:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ρητά ότι: 

• Έλαβα γνώση  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους 
αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα, 

• τα στοιχεία του βιογραφικού́ μου σημειώματος είναι αληθή́, 

• δεν κατέχω  θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή συμβασιούχου 

διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου 

Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.  

• δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.  

• δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 

του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα 

συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.  

• δεν κατέχω  θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής.  

 

 

Ημερομηνία……………..       
Ο/Η Δηλών/ούσα  

 

 

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.  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021   

ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 

 
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:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ρητά ότι: 

δεν έχω επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. (δηλ. για 
τα ακαδημαϊκά έτη ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018- 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021-
2022) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο ΑΕΙ 
 

 

Ημερομηνία……………..       
Ο/Η Δηλών/ούσα  

 

 

 

 

 

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.  
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