
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών 

ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

570 01 ΕΛΛΑΣ 

Τηλ: 2310 474577 

Fax: 2310 474570 

Email: a.nella@ihu.edu.gr 

www.ihu.edu.gr 

                                                                                           

Θεσσαλονίκη, 29-11-2016 

Αρ. Πρωτ.: Admin 374 

 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσεως Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 

Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 

ΠΡΑΞΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχοντας υπ' όψη: 

1.Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87/16-7-1982) όπως 

τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78/14-3-2000),οι οποίες καταργήθηκαν 

μεν με το άρθρο 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, διατηρήθηκαν δε σε ισχύ με την επιφύλαξη των μεταβατικών 

διατάξεων των άρθρων 76-80 του Ν. 4009/2011, 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 και του άρθρου 5 παρ. 5 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240/04-10-2009), 

«Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 147/09 (ΦΕΚ Α΄ 189/29-9-2009) «Προϋποθέσεις και 

διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού 

και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης», που επανήλθαν σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

83/11-5-2016), 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 134/99 (ΦΕΚ Α΄ 132/29-6-99) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.», 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/02 (ΦΕΚ Α΄ 99/1-5-2002), «Βαθμολογική και μισθολογική 

κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔI.Π.) των 

Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», που επανήλθαν σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 

4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/11-5-2016), 

6.Την Απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 με αριθμ. ΔIΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/141/OΙΚ 13738/26-5-2009, 

7.Τις διατάξεις του άρθρου  29του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195/6-11-2011), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83/11.05.2016) καθώς και των άρθρων 79,80,81 

του ν. 4009/2016., 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 68 Παράγραφος 3 του Ν. 4235/2014 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και  

εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄ 32/ 11-2-2014), 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρύθμιση κατεπειγόντων 

θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
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και της ΕΡΤ Α.Ε.” (ΦΕΚ Α΄ 184/30-12-2015), η οποία κυρώθηκε με Άρθρο Δεύτερο του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

18/15-2-1016), 

10. Τις διατάξεις της με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/32568/22-10-15 (ΦΕΚ Β΄ 2307), όπως τροποποιήθηκε με 

την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./3/οικ.1972/25-01-2016 (ΦΕΚ Β΄ 210/5-2-2016) απόφαση κατανομής προσωπικού στο 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. έτους 2015, 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78/14-03-2000) 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις.»,  

12. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 183145/22/13-11-15 

περί επικαιροποίησης Πράξεων διορισμού, 

13. Το έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 1382/Ζ2/7-1-16 

«Εκκρεμείς διορισμοί των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Ι και ΙΙ) και Ε.Τ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, Ε.ΔΙ.Π. στις Α.Ε.Α. 

και Ε.Τ.Π. στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», 

14. Το έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ. 148404/Ζ2/14-09-2016/Υ.Π.Ε.Θ. (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΕ Admin 73/15-9-16) της 

Γενικής Διεύθυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄ 

Λοιπού Προσωπικού με θέμα «Διορισμοί μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ. Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» 

15.Την απόφαση της Π.Γ.Σ. της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών της υπ’ αριθμ. 2/28-

09-2016 συνεδρίασης, 

16. Την από 15-11-2016 (αρ. συνεδρίας 5/15-11-2016) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος περί επικαιροποίησης του γνωστικού αντικειμένου της προκήρυξης για την 

πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών 

 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την προκήρυξη μίας (1) θέσεως Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, 

κατηγορίας ΠΕ, για την εκτέλεση εργαστηριακού / εφαρμοσμένου διδακτικού έργου, καθώς και για την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής, στα πεδία ειδίκευσης με 

αντικείμενο «Marketing με έμφαση στον Τουρισμό». Η θέση αφορά στην εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, με θητεία 

πενταετή. 

 

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα: 

1) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, 

Στατιστικής, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής συναφούς με το αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης. 

2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. 

3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άρ. 5 παρ. 7 του ν. 3391/2005, ΠΔ.Δ. 146/2007, άρ. 28 Π.Δ. 

50/2001). 

 
Ως επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν: 

1) Κατοχή Διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο σχολών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής με το αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης. 

2) Συναφής διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

3) Άριστες γνώσεις Πληροφορικής και ειδικότερα χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. 

4) Τεκμηριωμένη εξειδίκευση ή/και ερευνητική – ακαδημαϊκή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 

που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη.  

5) Εμπειρία στην  υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών και στην οργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων. 
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Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την 

αυτοπρόσωπη παρουσία τους με συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υπόψη της κ. Αγγελικής Χαλκιά (τηλ. 2310 807526, 

a.chalkia@ihu.edu) και της κ. Θωμαΐδος Γκριμπίζη (τηλ. 2310 474563, t.gkrimpizi@ihu.edu.gr, 14ο χλμ. 

Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης) και μέσα στην αποκλειστική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 

προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 

στοιχεία και νόμιμα δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας, που υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίγραφα, τα οποία πρέπει 

να είναι τοποθετημένα σε πέντε (5) αντίστοιχους ειδικούς φακέλους και να φέρουν αρίθμηση, είναι:  

1. Αίτηση 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. [Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα 

πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 

και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία 

θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής]. 

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των προσόντων, καθώς και τυχόν 

επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. 

4. Επιστημονικές εργασίες ή δημοσιεύσεις. 

5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα ειδικά προσόντα 

(π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα, βεβαιώσεις εργοδότη κλπ). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014 η υπηρεσία 

υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των φωτοαντιγράφων, προκειμένου να 

εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 

των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας 

τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα του 

ανωτέρω ελέγχου κοινοποιούνται στη συνέχεια στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σώμα Επιθεώρησης 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Τονίζεται ότι δυνάμει της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του 

ν. 4250/2014, αν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα 

φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 

1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται 

αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 

υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.  

6. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 

συστατικές επιστολές). 

 

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις και θεωρήσεις για τη 

γνησιότητά τους από τον φορέα έκδοσής τους. Oι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται 

από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και 

αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 

 

Επιπλέον, ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για διορισμό πρέπει να υποβάλει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή 

γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, (των ιδιωτών χρήζουν θεώρησης από 

τον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου έκδοσής τους), που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 

να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 
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Επίσης, θα ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας: 

1. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της 

ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 

3. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική 

υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους). 

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτος – 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός από τα παραπάνω, πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από κέντρο ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης και 

άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης στην ομάδα ΚΑΕ 0200 του Φ. 19250 από πιστώσεις 

του Υπουργείου Οικονομικών 

 

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

 

 

                                                 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, CBE, DSc  
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