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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 15/24.02.2014 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. (θέμα 18) αναφορικά με τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 

Επιστημών προτίθεται να χορηγήσει δύο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες σε φοιτητές/τριες 

του ΠΜΣ στο «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι 

Επίλυσης των Διαφορών» που θα έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης - ανταποδοτικής 

εργασίας- τη νομολογιακή έρευνα και ταξινόμηση διαιτητικών και δικαστικών αποφάσεων.  

 

Ειδικότερα: 

 

Συνοπτική περιγραφή: Στο πλαίσιο των εν λόγω ανταποδοτικών υποτροφιών, οι 

υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης το παρακάτω: 

Νομολογιακή έρευνα και ταξινόμηση ελληνικών διαιτητικών και δικαστικών αποφάσεων 

που αφορούν  

α) την απόδειξη στην ημεδαπή και στην διεθνή διαιτησία,  

β) την αμεροληψία και ανεξαρτησία των διαιτητών και 

γ) την αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων.  

Η ως άνω νομολογιακή έρευνα θα πραγματοποιηθεί με αναζήτηση στο αρχείο των 

Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, με εξαντλητική έρευνα στα  νομικά περιοδικά, καθώς και σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.  

Το σχετικό αντικείμενο έρευνας είναι άμεσα συναφές με τη θεματική των μαθημάτων 

“International Commercial Arbitration I”, “International Commercial Arbitration II” και  

“Recognition and Enforcement of International Arbitral Awards”.  

 

Απαραίτητες γνώσεις: Εμπειρία στην αναζήτηση νομολογίας στο αρχείο των 

δικαστηρίων και στα νομικά περιοδικά. Εμπεδωμένη γνώση της χρήσης νομικών βάσεων 

δεδομένων . 

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία που θα συνεκτιμηθούν: Εμπειρία στην ταξινόμηση 

νομολογιακού υλικού. 

 

Διάρκεια: 6 μήνες. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων: 

i. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης στο 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 

ii. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν επιτυχή πορεία στις σπουδές τους. 

iii. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν αποδεικνυόμενη εμπειρία σχετική με το 

αντικείμενο απασχόλησης. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:  

 

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει στη 

Γραμματεία της Σχολής, από τις 14-03-2014 έως 28-03-2014 και ώρα 14.30. 

 

Η δημοσίευση της πρόσκλησης-προκήρυξης τελεί υπό τον όρο της έγκρισης του τακτικού 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 από το εποπτεύον το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Υπουργείο. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 13-03-2014 

 

Από τη Γραμματεία της Σχολής 


