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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Άγιος Νικόλαος, 28.09.2020 
Αριθμ. πρωτ. 2887 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στην αριθμ. 29/28-9-20 συνεδρίαση, λαμβάνοντας αποφάσισε την πρόσληψη 
ενός (1) διδάκτορα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: 
 
1. Μαθηματική Ανάλυση  

2.  Εφαρμοσμένη Στατιστική  

 
και την  πρόσληψη ενός (1) διδάκτορα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των 
μαθημάτων: 
 

1. Πιθανότητες και Στατιστική 

2. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  από 29/09/2020 έως και 7/10/2020 τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
1) Αίτηση υποψηφιότητας 
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις 
του υποψηφίου  

3) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών 
έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή 
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας 
4) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία 
υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην 
πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 
ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 

 

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται  
1. Ηλεκτρονικά σε αρχείο .rar ή .zip στη διεύθυνση kalarhaki@hmu.gr, με θέμα «Αίτηση 

σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80»   
2. και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 

Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

http://www.auth.gr/


ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ■ Α Γ Ι Ο Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  7 2 1 0 0  ■ Τ η λ . 2 8410-91103 
w w w.hmu.gr/mst  

Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια 
απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης 
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη 
αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 
Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. θα πρέπει να προσκομίσουν πριν την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο 
υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η Συνέλευση του Τμήματος και 
ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων. 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.  28410 91103. 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης,  

Αναπληρωτής Καθηγητής  
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