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                                Θεσσαλονίκη   11- 7 - 2022 

                                 Αρ. Πρωτ:   ΔΦ 16.2 / 697 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022  – 2023 
 
 Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.                             

30/9-6-2022 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών 

Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή 

διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από 

την 26/11-7-2022 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και 

Οικονομικών Επιστημών της ομώνυμης Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023), 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: 

Α. ΣΧΟΛΗ: Πανεπιστημιακό κέντρο διεθνών προγραμμάτων σπουδών 
1. ΤΜΗΜΑ: Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών 

                                                     
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ & ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 -2023 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΜΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΧΕΙΜ-ΕΑΡ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ

ΑΣ 

Ελεγκτική και 
Εταιρική 

Χρηματοοικονο
μική 

Foundations of 
Finance (Υ) 

MSc in Banking & 
Finance 

ΧΕΙΜ 30 

Auditing (Υ) 
MSc in International 

Accounting Auditing and 
Financial Management 

ΕΑΡ 30 

Finance for Managers 
(Υ) 

MSc in Management 
ΕΑΡ 30 

Advanced Auditing  (Ε) 
MSc in International 

Accounting Auditing and 
Financial Management 

ΕΑΡ 16 

Business Ethics & 
Corporate Social 
Responsibility (Ε) 

MSc in Banking & 
Finance ΕΑΡ 16 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΜΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΧΕΙΜ-ΕΑΡ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ

ΑΣ 

Λογιστική Accountability, 
Governance and 
Regulation (Υ) 

MSc in International 
Accounting Auditing and 
Financial Management 

ΧΕΙΜ 30 

Management 
Accounting (Υ) 

MSc in International 
Accounting Auditing and 
Financial Management 

ΕΑΡ 30 

Cost Management (Υ) Executive MBA ΕΑΡ 16 

Cost Planning and 
Analysis for 
Competitive 
Advantage (Ε) 

MSc in International 
Accounting Auditing and 
Financial Management 

ΕΑΡ 16 

Advanced Company 
Valuation (Ε) 

MSc in International 
Accounting Auditing and 
Financial Management 

& MSc in Banking & 
Finance 

ΕΑΡ 16 

Cost Management and 
Financial Analysis (Ε) 

MSc in Strategic Product 
Design 

ΕΑΡ 16 

Ανάλυση 
επιχειρήσεων, 

διαχείριση 
πληροφοριών 

και λήψη 
αποφάσεων 

Management of 
Organizations (Υ) 

MSc in Management 
ΧΕΙΜ 30 

Strategic Analysis  (Υ) MSc in Management ΕΑΡ 15 

Business Analytics (Ε) MSc in Management ΕΑΡ 16 

Supply Chain 
Management (Ε) 

MSc in Management 
ΕΑΡ 16 

Tourism Management 
(Υ) 

MSc in Hospitality & 
Tourism Management 

ΧΕΙΜ 15 

Tools for business 
analysis (Υ) 

MSc in Hospitality & 
Tourism Management 

ΧΕΙΜ 15 

Management and 
Marketing Strategies 
(Υ) 

MSc in Bioeconomy: 
Biotechnology and Law ΧΕΙΜ 30 

Seminars for Academic 
Writing, Referencing, 
Databases 

 
ΕΑΡ 8 

Μάρκετινγκ Strategic and Digital 
Marketing (Υ) 

MSc in Management 
ΕΑΡ 30 

Services Marketing (Υ) 
MSc in Hospitality & 

Tourism Management 
ΧΕΙΜ 30 

Consumer Behavior (Ε) 
MSc in Management & 

MSc in Hospitality & 
Tourism Management 

ΕΑΡ 16 

Cultural Heritage 
Tourism (Ε) 

MSc in Hospitality & 
Tourism Management 

ΕΑΡ 16 

Marketing for Cultural 
Organisations (Ε) 

MΑ in Art Law & Arts 
Management 

ΕΑΡ 16 

Χρηματοοικονο
μική 

Financial Management 
for Tourism 
Development (Υ) 

MSc in Hospitality & 
Tourism Management ΧΕΙΜ 30 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΜΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΧΕΙΜ-ΕΑΡ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙ

ΑΣ 

Agri & Bio-Product 
Finance (Υ) 

MSc in Sustainable 
Agriculture and 

Business 
ΧΕΙΜ 30 

Financial Derivatives & 
Structured Products 
(Ε) 

(MSc in Banking & 
Finance) ΕΑΡ 16 

Private Equity & 
Raising Capital (Ε) 

(MSc in Banking & 
Finance) 

ΕΑΡ 16 

Προϊστορική 
Αρχαιολογία The Prehistoric 

Macedonia (ΥE) 

MA in the Classical 
Archaeology and the 

Ancient History of 
Macedonia 

ΧΕΙΜ 30 

Topics in the 
Prehistoric 
Archaeology of the 
Black Sea and the 
Eastern 
Mediterranean (Ε) 

MA in Black Sea and 
Eastern Mediterranean 

Studies 
ΕΑΡ 30 

Seminars for Academic 
Writing, Referencing, 
Databases 

MA in the Classical 
Archaeology and the 

Ancient History of 
Macedonia – MA in 

Black Sea and Eastern 
Mediterranean Studies 

ΧΕΙΜ 9 

Seminars for Academic 
Writing, Referencing, 
Databases 

MA in the Classical 
Archaeology and the 

Ancient History of 
Macedonia – MA in 

Black Sea and Eastern 
Mediterranean Studies 

ΕΑΡ 9 

(Υ)  υποδεικνύει ότι πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα, (ΥΕ) υποδεικνύει ότι πρόκειται για 
μάθημα υποχρεωτικό επιλογής και (Ε) υποδεικνύει ότι πρόκειται για μάθημα επιλογής 

 
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος κατά περίπτωση. Δύναται 

αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν 

δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.  

Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική.  

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

 

1. Στη στήλη «ΕΞΑΜΗΝΟ» αναφέρεται το συγκεκριμένο εξάμηνο στο οποίο υπάγεται το 

προκηρυσσόμενο μάθημα, με βάση το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 

τμήματος.  
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2. Στη στήλη «ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» οι ώρες που προκηρύσσονται για διδασκαλία. Π.χ. Εάν ένα 

μάθημα πλήρες διδάσκεται σε 30 ώρες αλλά το τμήμα θέλει να προκηρύξει μόνο τις 15 από 

αυτές, τότε αναγράφονται οι ώρες που προκηρύσσονται και όχι του μαθήματος.  

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σε όλα τα 

προκηρυσσόμενα μαθήματα ή γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, όπως αυτές θα 

διαμορφωθούν στο ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023 καθώς και σύμφωνα με τους διαθέσιμους 

πόρους.  

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους, υποχρεούνται να δηλώνουν μαθήματα σε κάθε γνωστικό 

αντικείμενο στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν με βάση τα τυπικά τους προσόντα και 

το εν γένει επιστημονικό / ερευνητικό τους έργο από το σύνολο όσων προκηρύχθηκαν από 

το Τμήμα, για τα οποία μαθήματα αποκλειστικά θα αξιολογηθούν. 

Παράλληλα, με την αίτησή τους οι υποψήφιοι δύνανται να δηλώνουν έως και δύο (2) σχετικά 

γνωστικά αντικείμενα, εκ του συνόλου των προκηρυχθέντων από το Τμήμα, κατ’ αντιστοιχία 

με τα τυπικά τους προσόντα και το εν γένει επιστημονικό/ερευνητικό τους έργο, σύμφωνα 

με τα οποία θα αξιολογηθούν. 

 

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση σε γνωστικά αντικείμενα υπαγόμενα σε 

προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α’), όπως 

αντικαταστάθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 47 του ν.4369/2016 (58 του ν. 

4386/2016 (83/Α’) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», το άρθρο 19 παρ. 4 του 

ν. 4452/2017 (17/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δύναται να 

προσληφθούν επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος (ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος), είτε υποψήφιοι διδάκτορες, 

είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (επικουρικό διδακτικό έργο). Η απασχόληση τους 

δύναται να είναι πλήρης ή μερική.  

 

Οι Δημόσιοι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική άδεια 

άσκησης έργου επ’ αμοιβή πριν την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα χορηγηθεί από το 

αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας τους.  

 

Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών 

ΔΕΠ του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου 

δημόσιου Τομέα.  

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εκτός του διδακτικού ή κλινικού έργου, οφείλουν να 

παρέχουν και ερευνητικό έργο ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησής τους  π.χ. σε 

περίπτωση πλήρους απασχόλησης σαράντα (40) ωρών, το διδακτικό έργο δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες το μέγιστο έξι 

(6) ώρες μπορεί να αφορά διδασκαλία θεωρητικού μαθήματος και είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

ερευνητικό έργο, ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής 

διδακτικού έργου και ερευνητικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της 

απασχόλησης.  

 

Είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση, του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου, της εξαιρετικής 

τεχνικής εμπειρίας, καθώς και της ευδόκιμης διδακτικής προϋπηρεσίας σε Α.Ε.Ι. και 

ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει τη θέση.  

 

Προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, 

για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους 

κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος σε 

ακαδημαϊκούς υποτρόφους με την προϋπόθεση ότι κατέχουν αναγνωρισμένο έργο με 

βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς 

εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου τους, (σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 1α του αρ. 19 του ν. 4009/2011 (195/Α’) όπως ισχύει.  

 
Τα ακαδημαϊκά κριτήρια για την επιλογή των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων είναι τα ακόλουθα:  

1. Συνάφεια. Εξετάζεται η συνάφεια του συνολικού έργου των υποψηφίων με το υπό 

προκήρυξη αντικείμενο.  

2. Σπουδές. Εξετάζεται η συνάφεια και η βαθμολογία του διδακτορικού διπλώματος, 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των υποψηφίων με το προς διδασκαλία γνωστικό 

αντικείμενο και συνεξετάζονται συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μεταδιδακτορικές 

έρευνες, η ύπαρξη υποτροφιών.  

3. Δημοσιεύσεις. Συνυπολογίζονται οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις συναφείς με την 

προκηρυχθείσα θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, 

βιβλία/μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, επιμέλειες επιστημονικών 

τόμων, εργασίες σε πρακτικά αναγνωρισμένων διεθνών ή εθνικών επιστημονικών 

συνεδρίων, ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά συνέδρια.  

4. Διδακτική εμπειρία. Εκτιμάται το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά 

προτεραιότητα αυτοδύναμο, ή/και επικουρικό, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

τμημάτων και τη φύση των προς διδασκαλία μαθημάτων.  

5. Ερευνητικό έργο. Εξετάζεται η πιστοποιημένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά προγράμματα, ή συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια σε 

αντικείμενα συναφή με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο, ή όπως αυτό τεκμαίρεται 

από τις δημοσιεύσεις του υποψηφίου.  

6. Επαγγελματικό έργο. Λαμβάνεται υπόψη το αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο που 

αφορά το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.  

7. Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση. Εκτιμάται η αναγνώριση του δημοσιευμένου 

έργου (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού δημοσιεύσεων, h-index, ετεροαναφορών κ.ά), 

βραβεύσεις, ευρεσιτεχνίες, μέλος συντακτικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών 

περιοδικών, κριτής αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, μέλος επιστημονικών 

επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών συνεδρίων.  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι και την 22-7-2022, 

15:00, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων,  τα εξής:  

1. Αίτηση  

2. Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ 

3. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών  

4. Διδακτορικό Δίπλωμα, Επιστημονική Δημοσίευση, βεβαίωση υποψήφιου διδάκτορα  

5.Τεκμηρίωση διδακτικής εμπειρίας (Βεβαιώσεις/αποδεικτικά προϋπηρεσίας) 

6. Βιογραφικό σημείωμα  

7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

8. Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι κατά το χρόνο υποβολής της 

υποψηφιότητάς τους δηλώνουν: α) αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές β) ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια γ) ότι δεν 

υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη και ότι δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση 

(στερητική ή επικουρική), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007 και δ) ότι δεν 

απασχολούνται σε άλλη θέση, με αντίστοιχη ιδιότητα του ακαδημαϊκού υποτρόφου πλήρους 

απασχόλησης ε) να δηλώσουν εάν απασχολούνται σε άλλη θέση του Δημοσίου ή του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα και σε θετική περίπτωση το είδος της σύμβασης (δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και το σύνολο των ωρών απασχόλησης  

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους 

έργου, αντίγραφα δημοσιεύσεων καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.  

 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 

που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ. 2 του αρθ. 1 

του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να 

έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να 

συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ) με την οποία 

αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της ημεδαπής.  

 

Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, οι Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων θα 

πραγματοποιήσουν αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που θα 

υποβληθούν από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 28 του Ν. 4305/2014, 

εντός τριών (3) μηνών μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψής τους.  

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρων 

δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή 

εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
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Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 

Γλώσσας.  

 

Συμπλήρωση δικαιολογητικών είναι δυνατή με «Συμπληρωματική Αίτηση», η οποία θα 

κατατεθεί / υποβληθεί όπως και η αρχική Αίτηση, μέχρι την τελευταία ημερομηνία της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

υποψηφιοτήτων, δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης δικαιολογητικών, παρά μόνο εάν 

πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τις 

Εισηγητικές Επιτροπές των Τμημάτων και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν 

εμπρόθεσμα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία αναρτήσεως της εισηγητικής έκθεσης, η οποία θα αναφέρεται στην αξιολογική 

κατάταξή τους στα γνωστικά αντικείμενα / μαθήματα, στα οποία έχουν δηλώσει 

υποψηφιότητα με βάση την παρούσα προκήρυξη.  

 

Οι υποψήφιοι μπορούν:  

- Είτε να καταθέσουν την Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται 

φάκελος όπου θα εμπεριέχονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) τα 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του τμήματος, στο οποίο επιθυμούν να θέσουν 

υποψηφιότητα,  

- Είτε να υποβάλλουν την Αίτηση υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (μέσω e-mail) 

της Γραμματείας του τμήματος, στο οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα μαζί με τα 

δικαιολογητικά. Η ημερομηνία και η ώρα λήψης του μηνύματος του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του Τμήματος είναι αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για να 

υπολογιστεί η εμπρόθεσμη ή μη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 

Α. ΣΧΟΛΗ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών 

 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Γραμματεία Τμήματος Ανθρωπιστικών, 
Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών 

infoshsse@ihu.edu.gr 
2310 807527, 501 

 

 

 

O Πρόεδρος 

του Τμήματος 

Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών 
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