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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 

 

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να 

προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου μερικής απασχόλησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη 

διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής του εαρινού εξαμήνου 2017-18 «Mass Violence and Population 

Transfers in the 20th century» και «Archival research and internship in historical archives and NGOs» 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειος». 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες 

κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, καλούνται να 

δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

μέχρι την Τετάρτη 31/01/2018 και ώρα 17:00, στη Γραμματεία της Σχολής (στη διεύθυνση Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 

Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης). 

 

Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. 

2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική τους 

δραστηριότητα (ένα αντίτυπο σε έντυπη και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή).  

3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 

από το ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, εάν κατέχουν ή όχι δεύτερη 

απασχόληση στο δημόσιο τομέα ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου ή στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημοσίου τομέα ή σε διεθνείς 

οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από 

τους παραπάνω φορείς.  

Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 

και 3 του Ν. 1256/82 περί πολυθεσίας.  

 

Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ άλλων ΑΕΙ, θα πρέπει στην 

συνέχεια να υποβάλλουν: 

1) Πιστοποίηση Υγείας για πρόσληψη στο Δημόσιο με προσκόμιση γνωματεύσεων: 

α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και  

β) ψυχιάτρου, είτε ιδιώτη είτε του Δημοσίου. 

2) Υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία όπου θα δηλώνονται τα παρακάτω:  

2.1.Αριθμός φορολογικού μητρώου.  
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2.2.Αριθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εάν υπάρχει).  

2.3.Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς.  

2.4.Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).  

              2.5.Η οικογενειακή τους κατάσταση. 

 

 

Από τη Γραμματεία αναζητείται αυτεπάγγελτα 

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 

- Πιστοποιητικό γεννήσεως. 

- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ . 

 

Προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απαιτείται υποβολή 

φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.  

 

Οι προσλήψεις των επιλεχθησομένων διδασκόντων θα γίνουν, εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες 

πιστώσεις. 

 

Το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική σελίδα του 

Πανεπιστημίου: http://www.ihu.edu.gr/index.php/vacancies.html. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αναστασία 

Καραβασίλη (τηλ. 2310 807 529, email:  infosoh@ihu.edu.gr). 

 

 

 Θεσσαλονίκη,  17-01-2018                                                                                            

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

 

 

Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος 
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