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                                               ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  

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 ανταποδοτική υποτροφία σε φοιτητή/τρια του ΠΜΣ 

στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» που θα έχει ως αντικείμενο απασχόλησης – ανταποδοτικής 

εργασίας, τη δημιουργία ομάδας για την ανάδειξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τίτλο: 

«Students for Sustainability». 

 

Ειδικότερα: 

 

Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της εν λόγω ανταποδοτικής υποτροφίας, ο/η 

υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει ως αντικείμενο απασχόλησης τα παρακάτω: 

i. Συντονισμός και επάνδρωση της ομάδας της «Students for Sustainability». 

ii. Κατάθεση συγκεκριμένου σχεδίου (προς έγκριση) δράσεων της ως άνω ομάδας 

που θα λάβουν χώρα κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2013 -2014. 

iii. Δημιουργία και διαχείριση διαδικτυακού Forum με ζητήματα που άπτονται της 

θεματικής περιοχής της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

iv. Βελτίωση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του ΠΜΣ (μελέτες περίπτωσης, 

δράσεις ΠΜΣ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη). 

v. Δημιουργία και συντονισμός κλειστών workshop (που θα λάβουν χώρα στο 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με φοιτητές από άλλα ιδρύματα για την ανάδειξη τόσο περιβαλλοντικών 

θεμάτων της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης (1 workshop ανά 2 μήνες) 

αλλά και των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας του ΠΜΣ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

vi. Οργάνωση και συντονισμός εκδήλωσης για την παρουσίαση των δράσεων της 

ομάδας «Students for Sustainability» στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς. 

 

Απαραίτητες γνώσεις: Άριστη γνώση Microsoft Word (2010 or later), Άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας, εμπειρία στην εγκατάσταση και χειρισμό Συστημάτων Διαχείρισης 

Περιεχομένου. 

 

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία που θα συνεκτιμηθούν: Τεκμηριωμένη εμπλοκή σε 

ομάδες κοινωνικής δραστηριότητας ή/και ΜΚΟ. 

 

Διάρκεια: 6 μήνες. 



2 από 2 
 

 

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. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: 

 

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων, του βιογραφικού σημειώματος και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία της Σχολής, από τις 07-03-2014 έως 21-03-2014 

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, 06-03-2014 

 

Από τη Γραμματεία της Σχολής 


