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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε  Επιστήμονες για τη Διεξαγωγή 

Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η αξιοποίηση τμήματος των πόρων που είναι 

διαθέσιμοι στα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ιδρύματος (από αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα 

προηγούμενων χρήσεων) για την ενίσχυση, με σαφή και μετρήσιμο τρόπο, της ερευνητικής 

δραστηριότητας των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) και 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Άγιος Νικόλαος) του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου.  

 

Ήδη από το Φθινόπωρο του 2020 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υλοποιούν 

συστηματική ερευνητική δραστηριότητα 11 μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Καθώς: 

- ο ερευνητής που είχε επιλεγεί από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

παραιτήθηκε ώστε να αποδεχτεί το διορισμό του σε θέση ΔΕΠ, έπειτα από αίτημα του 

Τμήματος, η παρούσα διαδικασία έχει ως στόχο την κάλυψη της θέσης αυτής.  

- η διαδικασία επιλογής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ήταν 

τελικά άγονη, έπειτα από αίτημα του Τμήματος, η παρούσα διαδικασία 

επαναλαμβάνεται.   

 

2. Διαδικασία και Αξιολόγηση 

 

Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετέχουν Έλληνες ή Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου στα αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο διδακτορικός τίτλος θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετέπειτα 

από την 1η Ιανουαρίου 2009, και σε περίπτωση που προέρχεται από Ίδρυμα της αλλοδαπής 
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θα πρέπει να έχει και την αντίστοιχη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Πολίτες της ΕΕ 

μπορούνε επίσης να συμμετέχουν αρκεί να έχουν επάρκεια στην Ελληνική Γλώσσα.   

 

Ο / Η κάθε ενδιαφερόμενος /η θα πρέπει να έρθει σε επαφή με ένα Εργαστήριο (ως σύνολο 

ατόμων) ή με συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ, με του οποίου τα ερευνητικά αντικείμενα 

σχετίζονται με τα δικά του. Η ερευνητική δραστηριότητα θα λάβει χώρα στο Εργαστήριο 

αυτό και σε συνεργασία με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ και για το λόγο αυτό απαιτείται η 

σχετική σύμφωνη γνώμη. Αυτή θα αναφέρεται ρητά στην πρόταση που θα κατατεθεί. Σε 

περίπτωση που δεν θα αξιοποιηθεί εξοπλισμός Εργαστηρίου η σύμφωνη γνώμη αφορά μόνο 

το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ.  

 

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να λάβει υπόψη τους πόρους που αναφέρονται στην Παράγραφο 3 

του παρόντος, καθώς και τον εξοπλισμό και ερευνητικές δομές που διαθέτει το Εργαστήριο, 

που επίσης θα πρέπει να καταγραφούν και παρουσιαστούν στη σχετική πρόταση.  

 

Η κάθε πρόταση δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα ή μέρος υπάρχοντος προγράμματος στο οποίο 

εμπλέκεται το Εργαστήριο ή το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ.  

 

Η πρόταση που θα κατατεθεί θα είναι αυστηρά 10 σελίδες και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η 

δομή που χρησιμοποιήθηκε στις προτάσεις του «Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ» της 

ΓΓΕΤ. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει σχετική γνώση, θα τους στέλνεται η προκήρυξη 

του Β Κύκλου.  

 

Μια 11η σελίδα, θα αναφέρεται στα μετρήσιμα αποτελέσματα της προσπάθειας 

καταγράφοντας πόσες δημοσιεύσεις και σε ποια περιοδικά θα παραχθούν μέσα από το έργο 

αυτό καθώς και αντίστοιχος αριθμός παρουσιάσεων και σε ποια συνέδρια.  

 

Απαιτείται τα περιοδικά αυτά να καταγράφονται στο Scopus, ενώ ως ελάχιστος στόχος για 

αντικείμενα που απαιτούν εργαστηριακή ερευνητική δραστηριότητα ή εργασίες πεδίου 

ορίζονται οι τρεις (3) δημοσιεύσεις ενώ για άλλα αντικείμενα οι τέσσερεις (4) δημοσιεύσεις. 

Σε όλες ο/η ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εμφανίζεται ως 1ο όνομα και corresponding author 

και δεν επιτρέπεται να υπάρχει άλλο affiliation πέρα από αυτό του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου.  

 

Τέλος θα πρέπει να υπάρχει και ένα κείμενο στην ίδια 11η σελίδα σχετικά με την «επόμενη 

μέρα», δηλαδή με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί η συνεργασία και θα εξασφαλιστούν νέες 

χρηματοδοτήσεις.  

 

Χωριστά θα κατατίθεται και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της κάθε 

ενδιαφερόμενου/ης.  

 

Οι προτάσεις για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  θα πρέπει να αποσταλούν 

ηλεκτρονικά και στα τρία παρακάτω email: kirikosd@hmu.gr , ehitas@hmu.gr και 

tmanios@hmu.gr    

 

Οι προτάσεις για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,  θα πρέπει να 

αποσταλούν ηλεκτρονικά και στα τρία παρακάτω email: cpanag@hmu.gr, kalarhaki@hmu.gr 

και tmanios@hmu.gr    

 

Για την αξιολόγηση των προτάσεων για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει 

αναπτυχθεί Τμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΤΕΑ) που αποτελείται από:  

1. Δημήτριο Κυρίκο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος 
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2. Χρήστο Φλώρο, Καθηγητή του Τμήματος 

3. Χρήστο Νεγκάκη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με αναπληρωματικό μέλος 

τον κ. Παναγιώτη Ταχυνάκη, Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). 

 

Για την αξιολόγηση των προτάσεων για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

έχει αναπτυχθεί Τμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΤΕΑ) που αποτελείται από:  

1. Κωνσταντίνο Παναγιωτάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος 

2. Γεώργιο Μαστοράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

3. Αντώνιο Αργυρό, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα ελεγχθούν, όπως έγινε και από μια 

Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από: 

1. Καθηγητή Θ. Μανιό, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

2. Καθηγητή Φ. Βερβερίδη, Κοσμήτορα Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

3. Καθηγητή Ε. Καραπιδάκη, Κοσμήτορα Σχολής Μηχανικών   

 

Η ΤΕΑ θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει την κάθε πρόταση, και θα τοποθετήσει τη σειρά 

σε βαθμολογική σειρά κατάταξης, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Βιογραφικό ενδιαφερομένου / ης:                 20 βαθμοί 

2. Ποιότητα ερευνητικής πρότασης:                30 βαθμοί 

3. Δυνατότητα υλοποίησης στο Εργαστήριο φιλοξενίας:  10 βαθμοί 

4. Δυνατότητα υλοποίησης με βάση τους διαθέσιμους πόρους:  10 βαθμοί 

5. Ποιότητα και ποσότητα του προς δημοσίευση έργου:  20 βαθμοί 

6. Ρεαλιστικότητα σχεδίου «επόμενης μέρας»:               10 βαθμοί 

 

Η ΚΕΑ θα λάβει τις προτάσεις του Τμήματος και θα αξιολογήσει τις πρώτες 3 βαθμολογικά 

προτάσεις ή σε περίπτωση πολύ κοντινής βαθμολογίας (διαφορά μικρότερη από 5 βαθμούς) 

τις πρώτες 5 προτάσεις από κάθε Τμήμα. Η ΚΕΑ είναι αρμόδια για να επανα-βαθμολογήσει 

τις προτάσεις και να αλλάξει την τελική σειρά κατάταξης.  

 

Τα τελικά αποτελέσματα θα εγκριθούν από τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου. Το χρονοδιάγραμμα όλων των βημάτων παρουσιάζεται στην Παράγραφο 4, 

του παρόντος.  

 

Απορίες και ερωτήσεις θα απευθύνονται στο email: postdoc@hmu.gr ή στο 2810379304. 

 

3. Πόροι, Παροχές και Υποχρεώσεις 

 

Το ύψος της αντιμισθίας θα οριστεί με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, που συνεπάγεται ότι 

διαμορφώνεται ανάλογα τα τυπικά προσόντα του αναδόχου και φυσικά την οικογενειακή του 

κατάσταση και την επαγγελματική εμπειρία. Για κατόχους διδακτορικού η μικτή μηνιαία 

αποζημίωση για πλήρη απασχόληση (περιλαμβανομένων και ασφαλιστικών εισφορών) 

εκτιμάται μεταξύ 1.800 και 2.300 € και για περίοδο 24 μηνών.  

 

Το σύνολο των χρημάτων θα καλυφθεί από το Ταμειακά Διαθέσιμα του Ιδρύματος. Από τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό η ερευνητική αυτή δραστηριότητα θα ενισχυθεί με 5.000 € για την 

περίοδο των 2 ετών και για δράσεις που θα αιτηθεί ο ανάδοχος.  

 

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος θα ενισχυθεί η προσπάθεια αυτή 

με εξοπλισμό ύψους 15.000 €. Τα παραπάνω ποσά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 

κατάθεση της σχετικής πρότασης.  
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Η εργασία θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ο / η ανάδοχος θα κληθεί να 

υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ως αποτέλεσμα ο / η ανάδοχος δεν επιτρέπεται να 

διατηρεί οποιαδήποτε άλλη θέση ερευνητική ή μη σε οποιαδήποτε Ίδρυμα ή φορέα, ιδιωτικό 

ή δημόσιο, εσωτερικού ή εξωτερικού για την περίοδο των 24 αυτών μηνών.  

 

Σε περίπτωση που προσληφθεί σε άλλη θέση, θα πρέπει να καταθέσει την παραίτησή του και 

να παραδώσει το σύνολο των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα πνευματικά δικαιώματα των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων ανήκουν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

 

Μετά τη διαδικασία που αναφέρεται στην πρόσκληση θα ακολουθήσει σχετική προκήρυξη 

του γνωστικού αντικειμένου η οποία θα γίνει μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος.  Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται για 

χρονικό διάστημα ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του 

Τομέα δύναται δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται.  Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός 

χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί τα δύο (2) ημερολογιακά έτη.  

 

4. Χρονοδιάγραμμα: 

  

- Δημοσίευση της Πρόσκλησης:     31 Ιουλίου 2021 

- Εναρκτήρια Ημερομηνία Κατάθεσης Προτάσεων:  1η Αυγούστου 2021 

- Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προτάσεων:  22 Αυγούστου 2021  

- Αξιολόγηση από τις ΤΕΑ:               31 Αυγούστου 2021 

- Αξιολόγηση από ΚΕΑ και ανάρτηση αποτελεσμάτων:  15 Σεπτεμβρίου 2021  

- Περίοδος ενστάσεων:                   5 ημερολογιακές 

ημέρες 

- Τελικά Αποτελέσματα (Έγκριση Συγκλήτου):   30 Σεπτεμβρίου 2021 

- Έναρξη έργων:        Οκτώβριος 2021   
 

 

 

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

Θρασύβουλος Μανιός 

Καθηγητής 
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