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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 

Ελλάδος» 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΩΒ6Ε46ΨΖ3Π-Ο5Τ 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019– 2020 στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με MIS 5046227 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκληση  1504/18-3-2019 

(ΑΔΑ: Ψ2Γ4465ΧΙ8-ΖΦ8), κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2019 

έως 31/12/2020 και Ιδρυματικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Γ. Φλώρου, κατ’ εφαρμογή της απόφασης 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (συνεδρίαση 15/4.12.2019, θέμα 19) και 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ (συνεδρίαση 18/11.12.2019- θέμα 3) στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου έχει υπεισέλθει δυνάμει του ν. 4610/2019 το Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα 

μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των 

Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ (αφορά στα Τμήματα των πρώην ΤΕΙ, ΑΜΘ, ΚΜ και Θεσσαλονίκης), όπως αυτά 

έχουν εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των Τμημάτων και περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 
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Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο και στο παράρτημα «Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων», που 

επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, 

προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο εαρινό 

εξάμηνο. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί 

στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια του κάτωθι Πίνακα που 

περιέχει τα Κριτήρια αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των 

κριτηρίων 1 έως και 2, που αποτελούν υποχρεωτικά κριτήρια, αποτελεί λόγο απόρριψης της 

υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 3: Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 

 

i. Συνάφεια επιστημονικού κι επαγγελματικού έργου με την 

περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0-30 

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ θεωριών & βιβλιογραφίας 0-10 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-20 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 3 0-60  
 

Κριτήριο 4. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 

 

  

i. Δημοσιεύσεις/ Ανακοινώσεις σε συνέδρια, (βλ. Σημείωση 1) 0-15 
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ii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία, (βλ. Σημείωση 2) 0-10 

iii. Βαθμός συνάφειας διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου  0-15 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 4 0-40 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1εως 4 0-100 

Σημείωση 1:   μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες βαθμολόγησης, 
για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  8 μονάδες βαθμολόγησης, 
για >10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 μονάδες βαθμολόγησης. 

Σημείωση 2: Έως πέντε (5) έτη μεταδιδακτορική συναφής ερευνητική εργασία/ απασχόληση (εκτός 
διδακτικής): 2 μονάδες βαθμολόγησης για κάθε έτος. Για το κριτήριο 5ii ο μέγιστος αριθμός μονάδων 
βαθμολόγησης είναι 10. 
 
Η επιλογή των υποψηφίων της πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, 

κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η οποία ορίζεται με πρόταση 

της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ.  

 Η επιτροπή αξιολόγησης θα συντάξει προσωρινό πίνακα αποκλεισθέντων και προσωρινό πίνακα 

κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια. Ο πίνακας αποκλεισθέντων και ο πίνακας με 

τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο 

ονοματεπώνυμό τους, θα εισαχθούν για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ  του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Η σχετική απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς 

και στην οικεία  ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών,  την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να πρακαολουθούν 

τακτικά για την ενημέρωσή τους.  

Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης 

και ο πίνακας των αποκλεισθέντων) χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της 

ανάρτησης στη  «Διαύγεια». Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, τηλ. 

2310474564, email: rc@ihu.edu.gr). Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος παρέχεται 

δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης  και στους φακέλους των άλλων υποψηφίων, μετά 

από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Όταν στα 

αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.  

Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) και την αντίστοιχη απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του 
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ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι 

εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα 

επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν 

εμπρόθεσμες ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας 

αξιολόγησης καθίσταται αυτόματα οριστικός. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό́ πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το 

οποίο:  

1. είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το επιστημονικό 

πεδίο που αφορά η αίτησή του, και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 1.1.2009. 

2. ο υποψήφιος δεν κατέχει:  

 - θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή 

συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΑΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΑΕΙ στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 

του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου 

τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

 - θέση διοικητικού προσωπικού στο ΔΙΠΑΕ,  

 - θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής  

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να συνάψει σύμβαση με μόνο ένα 

(1) Τμήμα (διδασκαλία μέχρι 2 μαθημάτων ανά εξάμηνο και μέχρι 3 μαθήματα ανά ακαδημαϊκό έτος). Σε 

περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ο ΕΛΚΕ οφείλει να την ανακτήσει 

από τον ίδιο τον  ωφελούμενο, του τελευταίου παραιτούμενου από κάθε αξίωση συμπεριλαμβανομένων 

των άρθρων 904επ., 914, 932 ΑΚ. 

4. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία /συνανάθεση διδασκαλίας μαθήματος.  

5. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων 

(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην 

ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για τα 

οποία οι υποψήφιοι ρητά συναινούν, κατ’ άρθρο 6 του ΓΚΠΔ με αριθ. 679/2016. Tο ονοματεπώνυμο και 
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τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος 

φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη 

διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής Διδακτικής εμπειρίας. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ  

1. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των 

προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το έκτο εδάφιο 

της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27.02.2016).  

2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Σύμβασης συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων 

και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΔΙΠΑΕ 

συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020.  

3. Η συνολική δαπάνη (μικτές αποδοχές) ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων 

ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζόμενου, εργοδότη, όλων των τυχόν αναλογουσών κρατήσεων και τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  

4. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η μικτή αμοιβή του ωφελούμενου 

αναπροσαρμόζεται αναλογικά και διαμορφώνεται στα 2/3 της ανωτέρω αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης 

δύο (2) μαθημάτων και στο 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, 

σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από 

υποχρεωτική παρακολούθηση, εκ μέρους των φοιτητών, εργαστηρίων, η ανάθεση δύο (2) τέτοιων 

μαθημάτων δεν επιφέρει απομείωση της συνολικής ετήσιας αμοιβής, ενώ η ανάθεση ενός (1) τέτοιου 

μαθήματος επιφέρει απομείωση ίση με το 1/3 της συνολικής ετήσιας αμοιβής.  

5. Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€ ανά 
ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του 
ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος 
μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ 
(Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς ή Διδυμότειχο) (κατάθεση των σχετικών 
εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην 
περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.  

6. Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων κάθε επιστημονικού πεδίου, η οποία 

πιστοποιείται βάσει σχετικών βεβαιώσεων (ανά μάθημα) του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η 

υλοποίηση της διδασκαλίας επιπροσθέτως περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικού έργου στους 
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φοιτητές που συμμετέχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων, σε ορισμένες (τουλάχιστον 2) ώρες της 

εβδομάδας, οι οποίες ανακοινώνονται στους φοιτητές με κάθε πρόσφορο μέσο.  

7. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της 

διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο 

οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• Αίτηση/Πρόταση Υποψηφιότητας (η οποία υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο 
έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα) 

• Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το σύνολο των μαθημάτων της Θέσης (ανά 
Επιστημονικό πεδίο) 

• Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά  

• Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού 
Διπλώματος, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης (αν δεν 
αναφέρεται στον τίτλο σπουδών). 

• Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α  

α) έλαβε γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του 
ΔΙΠΑΕ για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ««Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 2020 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος», και τους 
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,  

β) τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος που υποβάλλει συνημμένα στην αίτησή του 
είναι αληθή,  

γ) η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού του διπλώματος είναι η __/__/____,  

δ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του 
Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού 
Συνεργάτη ΑΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,  
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ε) δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 
του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του 
οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,  

στ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 
Ελλάδας ή της αλλοδαπής  

ζ) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο  

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Δ’ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και 
άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά:  

➢ Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  των 
πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

➢ Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 

➢ Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα 
αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. 

Η Αίτηση/Πρόταση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο 
(επισυνάπτεται πρόταση για επιλογή προσωπικού) το οποίο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για περισσότερες από μία θέσεις (επιστημονικό πεδίο), 
παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό κλειστών φακέλων συνυποβάλλοντας την αντίστοιχη 
αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.  

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη ένδειξη:  

 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΜΟΔΥ Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΙΠΑΕ)  
(14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310474580) 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 

2020 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» Αρ. Πρωτ. ……/……………2019 
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:  
Διεύθυνση (Πόλη, Οδός, Τ.Κ., Περιοχή):  
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Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):  
Τμήμα: για το οποίο απευθύνεται η εν λόγω αίτηση που εσωκλείεται στο φάκελο 
Τίτλος Επιστημονικού πεδίου για το οποίο απευθύνεται η εν λόγω αίτηση που εσωκλείεται στο φάκελο 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα 
του Ταχυδρομείου.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του 

Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της 

πρότασης που θα αποσταλούν. 

2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

3. Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον 

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

από τον Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν 

από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

4. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και 

μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι 

ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους αρμοδίως θεωρημένους για τη 

γνησιότητά τους, και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Μπορούν, επίσης, να υποβληθούν 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014). Ομοίως, γίνονται 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. α του άρθρου 2 του 

ν. 4250/2014. (Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014 ο 

Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. 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. 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 
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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.) 

5. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν 

επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για 

σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν 

εγγράφως κατ’ ιδίαν.  

6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 

σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 

συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης 

και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

9. Οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από 

τον ΕΛΚΕ του Δι.Πα.Ε, που εδρεύει στο 14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, 

τηλ. 2310474580, email: rc@ihu.edu.gr σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην αίτηση 

υποψηφιότητας και με σκοπό την αξιολόγηση αυτής.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο αίτησης με περιεχόμενο όπως 

καθορίζεται ανωτέρω εις διπλούν: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του 

πρωτοτύπου, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Διευκρινίζεται ότι το 

περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο. 

 

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία 

θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Παρασκευή 17 

Ιανουαρίου 2020, και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε . 

mailto:rc@ihu.edu.gr
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14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών 

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. 

(www.ihu.edu.gr), του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) όπου 

θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 23.12.2019 έως 17.01.2020.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το Παράρτημα «Σύντομη Περιγραφή Μαθημάτων» και 
«Πίνακας μαθημάτων ανά Επιστημονικό πεδίο», οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τις 
Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων. (στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.ihu.gr)  Για λοιπές 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: a.nella@ihu.edu.gr , τηλέφωνο: 
2310474564,  υπόψη κ. Αθηνάς Νέλλα. 

 
Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

 

 

Παναγιώτης Τζιώνας 

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 

 

 

 

Συνημμένα:  1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 

          2. Παράρτημα-Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 

         3. Έντυπα: Αίτηση για επιλογή προσωπικού 

 

http://www.ihu.edu.gr/
http://rc.ihu.edu.gr/
mailto:a.nella@ihu.edu.gr
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