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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προκήρυξη μίας (1) θέσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών  του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Κλασσική Αρχαιολογία με εξειδίκευση στη Μαύρη Θάλασσα». 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη με αριθμ. 4/15-12-2016 συνεδρίασή της λαμβάνοντας 
υπόψη της τη με αρ. πρωτ. HUM 30/12-12-2016 αίτηση εξέλιξης του Επίκουρου 
Kαθηγητή  κ. Εμμανουήλ Μανωλεδάκη και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α’) 
2) του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 

4386/2016 (83 Α’) και στη συνέχεια με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016 (129 
Α’), 

3) της παρ. 22 περ. α του άρ. 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), 
4) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄), 
5) των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄), 
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄), 
7) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992, 
8) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄), 
9) του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄), 
10) του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 (129 Α΄), το οποίο αντικατέστησε 

διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 και ιδίως την παράγραφο 8 αυτού,  
11) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α΄), «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.» 

12) της ΚΥΑ Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄ 
«Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης 
μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»-(ΑΠΕΛΛΑ), 
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13) της με αρ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» και  

14) τη με αρ. 7/21-12-2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος,  

 
αποφάσισε την προκήρυξη μίας  (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως 
εξής:  
 
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλασσική Αρχαιολογία με 
εξειδίκευση στη Μαύρη Θάλασσα». 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική  προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα 
ορίσει ο υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και 
η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο. 
 
Ειδικότερα: 

 οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση 
εκλογής, πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» τους καταχωρίζοντας στο 
Πληροφοριακό Σύστημα: 
- αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
- βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι 

δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής 
Πράξης διορισμού τους. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

- Βεβαίωση συμμετοχής 
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:  
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. 
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. 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά 

δημοσιεύματα. 
4. Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο, 

καθώς και εν γένει συναφές ερευνητικό, επιστημονικό και διδακτικό έργο. 
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5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (εκ του ιδρυτικού Ν. 3391/05, ΦΕΚ 240 
Α΄, άρ. 5 παρ. 7). 

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή 
άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα 
βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη διάθεση όλων 
των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 
του Ν. 4009/2011. 

6.   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. Θα κατατεθούν από τους 
υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της Πράξης 
Προέδρου περί διορισμού τους. 

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε 
θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν τα αναγκαία για την κρίση τους δικαιολογητικά, 
εξαιρουμένων όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στο Γενικό 
Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», καθώς και όσων δε χρήζουν 
επικαιροποίησης. 

 Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της Πράξης Προέδρου περί διορισμού. Προκειμένου για 
πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της 
αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

 Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πράξης 
Προέδρου περί διορισμού. 
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται να καταθέσει στη 
Γραμματεία του Τμήματος τα πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου 
του. 
 
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 
5113). 
 
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
 
 
                                                                                        Ο Πρόεδρος 
                                                                               της Διοικούσας Επιτροπής 
 
 
 
 
                                                                  Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος, , CBE, DSc 
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