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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

 

Πξόεδξνο:  Καζ. ηπιηαλφο Κψηζηνο 

Γξακκαηέαο:  Αηθαηεξίλε θνχξα 

 

 

Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (30
εο

-6-2021) ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έρνληαο ιάβεη 

ππφςε : 

1) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ 

ζήκεξα, 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο». 

3) Σελ απφ 22.11.2018 Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο 

Απαζρφιεζεο Αθαδεκατθψλ Τπνηξφθσλ (ΑΓΑ: ΧΞ1Φ46ΦΕ2Ν-ΝΝΟ). 

4)  Σελ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή  ηνπ ΠΜ κε Κ.Δ. 15201 πεξί δηελέξγεηαο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

πιήξσζε δχν (2) ζέζεσλ αθαδεκατθψλ ππνηξφθσλ  

Απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε δχν (2) ζέζεσλ αθαδεκατθψλ ππνηξφθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: «Δθαξκνζκέλε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ» θαη Κ.Δ. 

15201σο εμήο: 
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Θέζε 1. Αθαδεκατθόο Υπόηξνθνο ΤΟΔ ΔΚΠΑ  

Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Δηζαγσγή ζηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν ησλ Δπηρεηξήζεσλ/Introduction to 

Internal Audit 

 

Μάζεκα/ Θεκαηηθή Δλόηεηα 
Αξηζκόο  

Θέζεσλ 
Αθαδεκατθό Έηνο Πνζό 

Μάζεκα: Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ/Human 

Resource Management. 

 

Μάζεκα: ηξαηεγηθέο ησλ Δπηρεηξήζεσλ/Growth 

Business Strategies. 

 

1 2021-2022 
6.000,00 

 

 

Απαξαίηεηα Πξνζόληα/ Γελ κνξηνδνηνύληαη 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ή δελ θαηέρεη ην 

αληίζηνηρν απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ, πνπ απνδεηθλχεη φηη πιεξνί απηά ηα πξνζφληα, απνξξίπηεηαη 

απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

 

Πξνζόληα Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ 

Βαζηθόο Τίηινο 

Πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε 

ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθήο, 

κάξθεηηλγθ, ή δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ΑΔΗ/ΣΔΗ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  ζε αληηθείκελν 

ζπλαθέο κε ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή, κάξθεηηλγθ, ή δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Γηδαθηνξηθόο Τίηινο ζπνπδώλ 

Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ΑΔΗ/ΣΔΗ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζε αληηθείκελν 

δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, 

κάξθεηηλγθ, ή δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία εθηόο από 

Δθπαίδεπζε  

Δξγαζηαθή/πκβνπιεπηηθή Δκπεηξία ζε αληηθείκελν  ζπλαθέο κε 

απηφ ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

Γηδαθηηθή Δκπεηξία   

Γηδαθηηθή Δκπεηξία  ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηελ δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, κάξθεηηλγθ, ή δηνίθεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπιάρηζηνλ 3έηε. 
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Δπηζπκεηά Πξνζόληα (κε κνξηνδόηεζε) 

 

Πξνζόληα Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ Μνξηνδόηεζε 

Δπαγγεικαηηθή 

Δκπεηξία εθηόο από 

Δθπαίδεπζε  

Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζε ζέζεηο κε αληηθείκελν 

ζπλαθέο κε απηφ ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο 
>2 έηε 10 

Γηδαθηηθή Δκπεηξία 
Γηδαθηηθή Δκπεηξία ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε 

απηφ ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο. 
>3 έηε 15 

Δηδηθέο Γλώζεηο, 

Δκπεηξίεο ή 

Γεμηόηεηεο 

Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε αγγιηθή γιψζζα ζε Αληηθείκελα ζπλαθή κε 

απηά ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο. 

10 

 

Σρεδηάγξακκα 

Γηδαζθαιίαο 

ρεδηάγξακκα δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
20 

 

 

 

Όξνη απαζρόιεζεο Θέζεο 1. Αθαδεκατθόο Υπόηξνθνο ΤΟΔ ΔΚΠΑ 

 

 

Δίδνο ζχκβαζεο: χκβαζε έξγνπ 

Φχζε έξγνπ: Γηδαθηηθφ έξγν 

Αληηθείκελν έξγνπ: Γηδαθηηθφ έξγν ζηα καζήκαηα: Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ/Human 

Resource Management & ηξαηεγηθέο ησλ Δπηρεηξήζεσλ/Growth Business Strategies. 

(Πξνεηνηκαζία δηδαθηηθνχ πιηθνχ, δεκηνπξγία δηαθαλεηψλ παξνπζίαζεο, δηδαζθαιία, πξνεηνηκαζία 

θαη θαζνξηζκφο εξσηήζεσλ γηα ηα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη βαζκνιφγεζή ηνπο, επηηήξεζε, 

πξνεηνηκαζία θαη θαζνξηζκφο ζεκάησλ ζην πιαίζην ησλ εμεηάζεσλ θαη βαζκνιφγεζή ηνπο, επίβιεςε 

Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ) 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: Αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο θαη 3 αθαδεκατθά 

έηε 

Ακνηβή:6.000, αλά αθαδεκατθφ έηνο, έσο 31/08/2022, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο θαη 3 

αθαδεκατθά έηε. 

Καζεζηψο απαζρφιεζεο: Μεξηθήο 

Κσδηθφο έξγνπ ζηνλ ΔΛΚΔ: 15201 

Σφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ: Υψξνη ηνπ ΔΚΠΑ, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 
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Θέζε 2. Αθαδεκατθόο Υπόηξνθνο ΤΟΔ ΔΚΠΑ  

Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Πξαθηηθέο  Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ / Internal Audit Practices 

Μάζεκα/ Θεκαηηθή Δλόηεηα 
Αξηζκόο  

Θέζεσλ 
Αθαδεκατθό Έηνο Πνζό 

Μάζεκα: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Καλνληζηηθή 

πκκφξθσζε/Corporate Governance and Compliance 

Μάζεκα: Πξνρσξεκέλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο/ 

Specialized Internal Audit Practice I 

Μάζεκα: Πξνρσξεκέλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο/ 

Specialized Internal Audit Practice   II 

1 2021-2022 

6.800,00 

 

 

 

Απαξαίηεηα Πξνζόληα/ Γελ κνξηνδνηνύληαη 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ή δελ θαηέρεη ην 

αληίζηνηρν απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ, πνπ απνδεηθλχεη φηη πιεξνί απηά ηα πξνζφληα, απνξξίπηεηαη 

απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

 

 

 

 

Πξνζόληα Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ 

Βαζηθόο Τίηινο 

Πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζηα νηθνλνκηθά ή ζπλαθέο 

αληηθείκελν  

Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ΑΔΗ/ΣΔΗ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζηα Οηθνλνκηθά 

ή πλαθέο αληηθείκελν. 

Γηδαθηνξηθόο Τίηινο  
Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν  κε ηελ ππφ 

πιήξσζε ζέζε. 

Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία εθηόο από 

Δθπαίδεπζε  

Δξγαζηαθή/πκβνπιεπηηθή Δκπεηξία ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε 

ηελ ππφ πιήξσζε ζέζε ηνπιάρηζηνλ2 έηε 

Γηδαθηηθή Δκπεηξία   

Γηδαθηηθή Δκπεηξία  ζε ΑΔΗ/ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

ζε αληηθείκελα ζπλαθή κε απηά ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο 

ηνπιάρηζηνλ2 έηε. 
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Δπηζπκεηά Πξνζόληα (κε κνξηνδόηεζε) 

Πξνζόληα Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ Μνξηνδόηεζε 

Δπαγγεικαηηθή 

Δκπεηξία εθηόο από 

Δθπαίδεπζε  

Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζε ζέζεηο κε αληηθείκελν 

ζπλαθέο κε απηφ ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο 

Απφ 2 έσο 5έηε 10 

>5έηε 15 

Γηδαθηηθή Δκπεηξία 

Γηδαθηηθή Δκπεηξία ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε 

αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ ηεο ππφ πιήξσζε 

ζέζεο 

Απφ 2 έσο 4έηε 10 

>4 έηε 15 

Σρεδηάγξακκα 

Γηδαζθαιίαο 

ρεδηάγξακκα δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
20 

 

 

 

Όξνη απαζρόιεζεο Θέζεο 2. Αθαδεκατθόο Υπόηξνθνο ΤΟΔ ΔΚΠΑ 

 

Δίδνο ζχκβαζεο: χκβαζε έξγνπ  

Φχζε έξγνπ: Γηδαθηηθφ έξγν 

Αληηθείκελν έξγνπ: Γηδαθηηθφ έξγν ζηα καζήκαηα: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Καλνληζηηθή 

πκκφξθσζε/Corporate Governance and Compliance, Πξνρσξεκέλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο/ 

Specialized Internal Audit Practice I, Πξνρσξεκέλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο/Specialized Internal 

Audit Practice II. 

(Πξνεηνηκαζία δηδαθηηθνχ πιηθνχ, δεκηνπξγία δηαθαλεηψλ παξνπζίαζεο, δηδαζθαιία, 

πξνεηνηκαζία θαη θαζνξηζκφο εξσηήζεσλ γηα ηα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη βαζκνιφγεζή 

ηνπο, επηηήξεζε, πξνεηνηκαζία θαη θαζνξηζκφο ζεκάησλ ζην πιαίζην ησλ εμεηάζεσλ θαη 

βαζκνιφγεζή ηνπο, επίβιεςε Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ) 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: Αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο θαη 3 αθαδεκατθά 

έηε 

Ακνηβή: 6.800, αλά αθαδεκατθφ έηνο, έσο 31/08/2022, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο θαη 3 

αθαδεκατθά έηε 

Καζεζηψο απαζρφιεζεο: Μεξηθήο 

Κσδηθφο έξγνπ ζηνλ ΔΛΚΔ: 15201 

Σφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ: Υψξνη ηνπ ΔΚΠΑ, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 
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Χο εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ νξίδεηαη ην δηάζηεκα: 20 Ινπιίνπ 2021 έσο θαη 3 Απγνύζηνπ 

2021. 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο νξίδεηαη 3
ε
 Απγνύζηνπ 2021, (3/8/2021), θαη ώξα 00:00κκ. 

 

Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη 

_ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΟΝΟ_ πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο https://eprotocol.uoa.gr 

ηελ παξαπάλσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αθνινπζείζηε ηε δηαδξνκή: χλδεζε - 

χλδεζε κέζσ taxisnet. Αθνχ ζπλδεζείηε, επηιέμηε ην πεδίν κε ηίηιν: 

*_Νέα Αίηεζε_* θαη έπεηηα ην πεδίν κε ηίηιν: *_Γεληθή Αίηεζε _*φπνπ ζα 

ζπλππνβάιεηε θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ ζα 

δηελεξγεζεί απφ Σξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία νξίδεηαη, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σνκέα ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη είλαη ηα αθόινπζα: 

1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο 

2. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

3. χληνκν Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

4. Αληίγξαθν Πηπρίνπ ΑΔΗ/ΣΔΗ ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο 

5. Αληίγξαθν κεηαπηπρηαθνχ & δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

6. Πηζηνπνηεηηθά/ Certification εμεηδίθεπζεο ζπλαθέο αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

7. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα  

8. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα. 

 

Σεκεηώζεηο: 

 Ζ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ 
ηνλ ππνςήθην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία θαη δελ 
αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Ζ επζχλε γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηεο 
πξφηαζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ.  

 Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη πξνηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ παξαιεθζεί θαη ιάβεη αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ, έσο ηελ άλσ νξηζζείζα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη 
κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζεσξνχληαη εκπξφζεζκεο κε απφδεημε ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο 
φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Σν Σκήκα, νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην 
ρξφλν παξάδνζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ή δελ θαηέρεη ην 
αληίζηνηρν απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ, πνπ απνδεηθλχεη φηη πιεξνί απηά ηα πξνζφληα, 
απνξξίπηεηαη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

 Δκπεηξία πνπ ηπρφλ επηθαιείηαη ν ππνςήθηνο θαη δελ πξνθχπηεη απφ ηα απαηηνχκελα 
πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίζηεθαλ αλσηέξσ, δελ ζα κπνξεί λα ιακβάλεηαη 

https://eprotocol.uoa.gr/
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ππφςε.  
 Οη ππνςήθηνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ πξφηαζε κόλν ζε κία απφ ηηο ππφ πιήξσζε 

ζέζεηο αθαδεκατθνχ ππνηξφθνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. ε πεξίπησζε 
πνπ ππνςήθηνο ππνβάιεη πξφηαζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηδηθφηεηεο, απνθιείεηαη απφ ηελ 
δηαδηθαζία θαη δελ αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο .  

 
 
 
 

 

 

 Ο Πξφεδξνο 

* (ππνγξαθή) 

   Καζεγεηήο ηπιηαλφο Κψηζηνο 

 

 

*(Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο) 
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Αίηεζε Υπνςεθηόηεηαο Αθαδεκατθνύ Υπνηξόθνπ 

 

Αζήλα, …… /…. / 2021 

Πξνο: ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ  

Γξακκαηεία Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

Όλνκα ……… 

Δπψλπκν …… 

Γ/λζε ………. 

Σειέθσλν ……….. 

Δ-mail …………. 

 

ε απάληεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζήο ζαο, ππνβάιισ αίηεζε γηα ηε ζέζε αθαδεκατθνχ ππνηξφθνπ 

Θέζε 1 ...... 

Θέζε 2 .............. 

πλεκκέλα ππνβάιισ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: ………………………………………….............. 

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

……………………………………………........... 

……………………………………………........... 

……………………………………………........... 

……………………………………………........... 

……………………………………………........... 
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Γήισζε ζπλαίλεζεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

 

Ο/Ζ θάησζη ππνγξάθσλ/νπζα δειψλσ φηη ζπλαηλψ ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ κνπ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξφηαζε θαη ζηα ζπλππνβαιιφκελα κε 

απηήλ δηθαηνινγεηηθά απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο 

ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

Ο/Η  ππνβάιισλ/νπζα πξόηαζε 
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