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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 27 (Κεφάλαιο Ε) του ν.
4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), και σύμφωνα με την αριθ. 34/28-9-2018 (Θ. 4.2)
Πράξη, με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση και δημοσίευση της παρούσας
Πρόσκλησης, καλεί τα μέλη ΔΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε υποβολή
υποψηφιοτήτων για την κάλυψη των κενών 2 θέσεων τακτικών και 3
θέσεων αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) που θα συσταθεί στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Α. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Η σύσταση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)
θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 έως 27
(Κεφάλαιο Ε) του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38).
Σκοπός της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) θα
είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας
των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή θα
ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των
ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν,
στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον. Θα ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά
παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων
της ορθής επιστημονικής πρακτικής.
Β. ΜΕΛΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα
αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα αποφασίσει για τη σύνθεση της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :
1. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) θα
αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη.
2. Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)
πρέπει να είναι επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας,
ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον
τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού πρέπει να έχει ειδίκευση στην
ηθική/βιοηθική.
3. Τρία (3) από τα τακτικά και τα αναπληρωματικά τους μέλη πρέπει να
είναι μέλη ΔΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και δύο (2) από τα τακτικά και τα
αναπληρωματικά τους μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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4. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το
μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του
Ιδρύματος, τα οποία συνίστανται στα εξής ανά Τμήμα:
- Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών
Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
Πληροφορική
με
εξειδίκευση
στα
Δίκτυα
Επικοινωνιών,
Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία – Τηλεπικοινωνίες – Εφαρμοσμένη
Ηλεκτροτεχνία – Ποιοτική Θεωρία Εξισώσεων Διαφορών και Διαφορικών
Εξισώσεων, Κεραίες & Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Διάδοση
Οπτικών Κυμάτων και Εφαρμογές σε Συστήματα Επικοινωνιών και
Αισθητήρων,
Προηγμένες
Υπηρεσίες
σε
Δίκτυα
Επικοινωνιών,
Εφαρμοσμένος Αυτόματος Έλεγχος – Βελτιστοποίηση & Έλεγχος υπό
Περιορισμούς, Έλεγχος Δικτυωμένων Συστημάτων, Δίκτυα Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας με Διεσπαρμένη Παραγωγή, Γραμμές Μεταφοράς
Υψηλής Τάσης.
- Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών:
Μηχανική και Αντοχή των Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και Συστημάτων
Κίνησης-Μεταφοράς,
Σχεδιασμός
Μηχανολογικών
Κατασκευών,
Βιομηχανικές Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών & σύγχρονων
τεχνολογιών Παραγωγής, Τεχνολογία Υλικών, Μετάδοση Θερμότητας και
Τεχνολογίες Θέρμανσης -Ψύξης-Κλιματισμού, Μηχανική Ρευστών και
Αεροδυναμική, Θερμικές και Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Αξιοποίηση των
Ήπιων & Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας, Προστασία Περιβάλλοντος,
Οργάνωση & Έλεγχος των Παραγωγικών Διαδικασιών, Διαχείριση της
Ποιότητας, Οικονομικοτεχνική ανάλυση και Διοίκηση Έργων, Τεχνολογία
Μετρήσεων.
- Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών:
Eπιστήμη και σύγχρονες τεχνολογίες για τη μελέτη και κατασκευή
δομοστατικών και γεωτεχνικών έργων, υδραυλικών έργων και εγγείων
βελτιώσεων, συγκοινωνιακών έργων και τοπογραφικών αποτυπώσεων.
- Παιδαγωγικό Τμήμα:
Παροχή θεωρητικής & εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο των
Ανθρωπιστικών Επιστημών (Παιδαγωγική, Διδακτική & Ψυχολογία) και
στο πεδίο των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική & Χημεία)
στους προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής, ανάπτυξη
νέας επιστημονικής γνώσης στο πεδίο Ανθρωπιστικών & Θετικών
Επιστημών.
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα συνεκτιμηθούν:
1. Η πρότερη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες Επιτροπές Ηθικής
και Δεοντολογίας.
2. Η εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση ερευνητικών έργων.
3. Τυχόν άλλα προσόντα που εξασφαλίζουν μία ολοκληρωμένη
εκπροσώπηση των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύονται από τα
Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Μετά την περάτωση της αξιολόγησης και τη λήψη της σχετικής απόφασης
από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
αναφορικά με τη σύνθεση των μελών, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με την οποία θα
ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
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Δ. ΘΗΤΕΙΑ
Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας
της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα είναι τριετής και δύναται, κατά
την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), να ανανεωθεί
μία (1) μόνο φορά. Αν κάποιο μέλος της παραιτηθεί, ελλείψει ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του, αντικαθίσταται για το
υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος, σύμφωνα με
τη σχετική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α
38).
Ε. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
H ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες του Πρύτανη, του
Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος, καθώς και του
μέλους της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
ΣΤ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμοδιότητα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) είναι να διαπιστώνει αν τα ερευνητικά έργα που πρόκειται να
εκπονηθούν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία
και αν συνάδουν με τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και
δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο
διεξαγωγής της.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) θα αξιολογεί
κάθε ερευνητική πρόταση και είτε θα την εγκρίνει είτε θα προβαίνει σε
συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν
ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα. Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να
είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Επιτροπή μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό
υπεύθυνο του ερευνητικού έργου, καθώς επίσης και να παρακολουθεί την
εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.
Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του
επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό
που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και
προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, θα
υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Επιτροπή και το έργο δεν θα
μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται, αν προηγουμένως δεν έχει αποφασίσει η
Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να παρέχει σχετική εγκριτική απόφαση.
Εκτός από τα ερευνητικά έργα της παραπάνω αναφερόμενης περίπτωσης,
η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει, ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε
ενδιαφερόμενου προσώπου ή σχετική ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία, και
άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και
δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό
περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.
Δ.Ε.) θα είναι δεσμευτικές για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) θα αποφασίζει
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει
τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη
συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν μέσα
στην προθεσμία αυτή η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
(Ε.Η.Δ.Ε.) δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θα θεωρείται εγκεκριμένη. Σε
περίπτωση καταγγελίας, η Επιτροπή θα αποφασίζει το αργότερο μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην
προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θα θεωρείται ότι έχει
απορριφθεί.
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Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) και άλλα ζητήματα που
συνδέονται με τη σύσταση και τη λειτουργία αυτής, επισυνάπτονται ως
Παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης οι διατάξεις
των άρθρων 21 – 27 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38), οι οποίες και θα
διέπουν την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας
την επισυναπτόμενη Αίτηση Υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το
βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου, έως και την 31/10/2018
και ώρα 15:00 μ.μ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
eidlog2@aspete.gr, με θέμα «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Ε.Η.Δ.Ε.
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».
Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της
Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
(http://elke.aspete.gr/index.php/el/), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :
Όνομα : ……………..………
Επώνυμο : ……………….….
Πατρώνυμο: …………………
Ιδιότητα : …………………….
Διεύθυνση : …………………
Τηλέφωνο : ………………..…
Email : ……………………….
Έχοντας λάβει γνώση των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 27 (Κεφάλαιο
Ε) του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38) και της με αριθ. πρωτ.
…………………………….. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ε.Λ.Κ.Ε.
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υποβάλλω υποψηφιότητα για την Επιτροπή Ηθικής και
Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δηλώνοντας
υπεύθυνα ότι :
α) τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα και τα συνημμένα αυτής
είναι ακριβή και αληθή
β) δεν συντρέχει κάποια από τις ιδιότητες που συνιστούν ασυμβίβαστο στο
πρόσωπό μου.
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
..…(τόπος)….., …..(ημερομηνία)….
(υπογραφή)
( Όνομα – Επώνυμο)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας – Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) είναι Υπεύθυνο Επεξεργασίας
των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνουν μέσω της αίτησής σας και των
συνημμένων από εσάς εγγράφων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
για
την
Προστασία
των
Δεδομένων
(General DataProtectionRegulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και
της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το ΝΠΔΔ
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, ενημερώνει το
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη συνημμένη αίτηση και την παρούσα δήλωση,
για τα εξής:
Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Είδος δεδομένων και πηγή δεδομένων εννοούνται όλα τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που περιέχονται στην συνημμένη αίτηση προς το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως
και αυτά που το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ τυχόν έχει νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από
δημόσια προσβάσιμες πηγές ή / και αρχεία, καθώς και αυτά που θα συλλεγούν για
τη τυχόν κατάρτιση της σύμβασης. Η συλλογή και τήρηση των προσωπικών
δεδομένων είναι νόμιμη και απαραίτητη για την πραγματοποίηση του έργου προς
το δημόσιο συμφέρον, καθώς και για να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση υπό την
κείμενη νομοθεσία για διαφάνεια, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε
εξατομικευμένες περιπτώσεις και να τηρούνται τα κριτήρια επιλογής ακαδημαϊκής,
επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια
εκτέλεση του προς ανάθεση έργου.
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της αίτησης του/ης
υποψηφίου στο πλαίσιο της με αριθ. ΕΛ/……….. πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης τα
προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και
20 έτη από τη λήξη της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. Τα έγγραφα τα οποία
φέρουν υπογραφή(-ες) των συμβαλλομένων και στα οποία καταχωρούνται
προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται και σε έγχαρτη μορφή.
Γ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι Δημόσιοι φορείς και οι δικαστικές αρχές, στο
πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές
διατάξεις του νόμου.
Το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα,
σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
είτε από το ίδιο είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη,
ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε
μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή
άλλη χρήση αυτών.
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου
με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης και δηλώνω ότι εν πλήρει επιγνώσει,
βασιζόμενος/η στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ
και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών
μου δεδομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μου από το ΝΠΔΔ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τον σκοπό του
έργου της πρόσκλησης.
Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου
ανά πάσα στιγμή. Ανάκληση μπορεί να γίνει με σχετική δήλωση στο ΝΠΔΔ και
ισχύει για το μέλλον.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή)
6

