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Κέληξν Έξεπλαο Γεκνθξαηίαο θαη Γηθαίνπ             

 Τκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ              

 Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Γξαθείν 332B              Ηκεξνκελία: 09.09.2020 

 Θεζζαινλίθε, 54636            

 Σει.: 2310 891486         

Email: kediduom@gmail.com       

Πιεξνθνξίεο: Α. Κπξηαθίδεο       

           

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ ππ’ αξηζκ. 3970/22.04.2020 Πξάμε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΦΔΚ 

Β΄ 1784/11.05.2020) πεξί έγθξηζεο δεκηνπξγίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Τκήκαηνο Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηίηιν «Κέληξν Έξεπλαο 

Γεκνθξαηίαο θαη Γηθαίνπ» (ΚΔΓΗΓ) θαη θαζνξηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ Καλνληζκνχ. 

2. Τελ ππ’ αξηζκ. 5465/23.07.2020 Πξάμε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΦΔΚ 

Υ.Ο.Γ.Γ.593/06.08.2020) πεξί εθινγήο ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Ισάλλε Παπαδφπνπινπ 

σο Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΓΗΓ. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ  

Τελ πιήξσζε έσο 18 ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΔΓΗΓ (παξ. 6 θαη 7, αξ. 4 ηνπ ππ’ φςηλ 

κε α/α 1 Καλνληζκνχ), κε ηελ θάησζη θαηαλνκή θαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα είδε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα θαζήθνληα 

ησλ Τκεκάησλ ηνπ ΚΔΓΗΓ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ηζηνζειίδεο https://kedid.org/people/ θαη 

https://kedid.org/departments/ αληηζηνίρσο. 

Α. Πξνϋπνζέζεηο ππνςεθηόηεηαο, θαηαλνκή ζέζεσλ θαη ελδεηθηηθά θαζήθνληα  

1. Απφθνηηνη ή θνηηεηέο πξνπηπρηαθνχ/κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ νπνηνπδήπνηε Αλψηαηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΑΔΙ), κε βαζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 7,5 (ζε πεξίπησζε 

κεηαπηπρηαθνχ, ν φξνο ηζρχεη θαη γηα ηνλ βαζκφ πηπρίνπ) θαη κε αληηθείκελν ζπνπδψλ 

ζπλαθέο ησλ θαζεθφλησλ ηεο εθάζηνηε πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο γηα ηελ νπνία 

θαηαηίζεηαη ε αίηεζε, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  

2. Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Γλψζε έηεξσλ μέλσλ γισζζψλ, ηδηαηηέξσο ηεο 

Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο, ζα ζεσξεζεί επηπιένλ πξνζφλ, ηδηαηηέξσο γηα ηηο ζέζεηο ησλ 

Τκεκάησλ Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο & Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Έξεπλαο, Μάξθεηηλγθ 

θαη Ννκηθήο Υπνζηήξημεο. 

3. Πνιχ θαιή γλψζε Office Suite (Word, Excel, Powerpoint θιπ.) θαη κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Facebook θιπ.). 
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4. Δπηζπκεηή είλαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε θαζήθνληα ζπλαθή κε απηά ηεο εθάζηνηε 

πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (Πίλαθαο 1) γηα ηελ νπνία θαηαζέηνπλ αίηεζε νη ππνςήθηνη 

(π.ρ. πξαθηηθή άζθεζε, εξεπλεηηθέο ζέζεηο, δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θιπ.).  

5. Δλδηαθέξνλ ζηηο ζεκαηηθέο/ηνκείο ηνπ ΚΔΓΗΓ γηα ηηο ζέζεηο ησλ Τκεκάησλ Έξεπλαο θαη 

Ννκηθήο Υπνζηήξημεο. 

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή ζέζεσλ θαη ελδεηθηηθά θαζήθνληα 

Σκήκα ΚΔΓΗΓ 
Θέζεηο 

(έσο) 
Αληηθείκελν ζπνπδώλ Δλδεηθηηθά Καζήθνληα

1
 

Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο & 

Δθδειώζεσλ 

5 

Οικονομικές, πολιηικές, 

κοινφνικές, νομικές 

επιζηήμες, επιζηήμες 

οργάνφζης και 

διοίκηζης επιτειρήζεφν, 

και οποιαδήποηε ζσναθή 

ανηικείμενα (θιλοζοθία, 

θιλολογία, υστολογία, 

αγγλική θιλολογία, 

παιδαγφγική, θεολογία 

κλπ). 

 Γηαρείξηζε, ηήξεζε, βειηηζηνπνίεζε 

βηβιίσλ θαη ιίζηαο εγγξαθψλ.  

 Γηαρείξηζε θαη ηήξεζε πξσηνθφιινπ. 

 Αξρεηνζέηεζε θαη δηεθπεξαίσζε 

εγγξάθσλ θαη αιιεινγξαθίαο. 

 Σπλδξνκή ζηνλ ζρεδηαζκφ, δηνξγάλσζε 

θαη δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ.  

 Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο.  

Έξεπλαο 5 

Οποιοδήποηε 

ανηικείμενο, εθόζον 

ζσνδέεηαι με ηις 

θεμαηικές ηοσ ΚΕΔΗΔ 

(π.τ. πολιηικές ή 

κοινφνικές επιζηήμες, 

δίκαιο ιαηρικής, 

θεολογικό δίκαιο, 

ιζηορικές προζεγγίζεις 

ζηην δημοκραηία κλπ.).  

 Γηεμαγσγή βαζηθήο έξεπλαο θαη 

αλαδήηεζε πξσηνγελνχο/δεπηεξνγελνχο 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. 

 Σπγγξαθή/ζπκβνιή ζηελ ζπγγξαθή 

εξεπλεηηθψλ θεηκέλσλ ή/θαη πξνηάζεσλ 

γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Σπκβνιή ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη πξνγξάκκαηα. 

 Δπηκέιεηα, κεηάθξαζε, επεμεξγαζία, 

έιεγρνο θεηκέλσλ. 

Ννκηθήο 

Τπνζηήξημεο 
2 Νομικές επιζηήμες. 

 Ννκηθή ππνζηήξημε θαη παξνρή ζρεηηθψλ 

γλσκνδνηήζεσλ.  

 Σπιινγή, ηήξεζε, ελεκέξσζε εζληθήο, 

επξσπατθήο θαη δηεζλνχο 

λνκνζεζίαο/λνκνινγίαο.  

 Δπηθαηξνπνίεζε πνιηηηθήο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Μάξθεηηλγθ 2 

Οικονομικές επιζηήμες, 

επιζηήμες οργάνφζης 

και διοίκηζης 

επιτειρήζεφν, 

μάρκεηινγκ, και ζσναθή 

ανηικείμενα. 

 Οξγάλσζε πξνσζεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ/παξνπζηάζεσλ.  

 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ελίζρπζε 

θήκεο θαη επηζθεςηκφηεηαο.  

 Ψεθηαθφ κάξθεηηλγθ: δηαρείξηζε κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, εθζηξαηείεο θιπ.  

                                                 
1
 Τα θαζήθνληα δχλαληαη λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζε πεξίπησζε επηηπρνχο αηηήζεσο, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΓΗΓ θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ. 
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Λεηηνπξγηθήο 

Γηαρείξηζεο & 

Γηαρείξηζεο 

Πξνγξακκάησλ 

2 

Οικονομικές επιζηήμες, 

επιζηήμες οργάνφζης 

και διοίκηζης 

επιτειρήζεφν, και 

ζσναθή ανηικείμενα. 

 Παξαθνινχζεζε, κειέηε θαη 

βειηηζηνπνίεζε αμηνπνίεζεο θαη 

ζπληνληζκνχ πξνζσπηθνχ, πιηθνηερληθήο 

θαη νξγαλσηηθήο δνκήο/δηαδηθαζηψλ. 

 Γηαρείξηζε εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πξνηάζεηο 

βειηηζηνπνίεζεο.  

Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ & 

Πνιπκέζσλ 

2 

Πληροθορικές 

επιζηήμες, εθαρμοζμένη 

πληροθορική, γραθικός 

ζτεδιαζμός, και ζσναθή 

ανηικείμενα. 

 Τερληθή δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε 

ηζηνζειίδαο θαη κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

 Δπίβιεςε, δηαηήξεζε, βειηηζηνπνίεζε 

πιηθνηερληθήο θαη ειεθηξνληθήο 

ππνδνκήο θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ή πιηθνηερληθή 

δνκή (hardware).  

 Σρεδηαζκφο γξαθηθψλ (π.ρ. εμψθπιια). 

 Παξαγσγή ή ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. 

 

Β. Όξνη ζέζεσλ 

1. Οη ζέζεηο είλαη κε ακεηβφκελεο θαη ε δηάξθεηά ηνπο νξίδεηαη ζε 3 κήλεο (22 Σεπηεκβξίνπ 

– 22 Γεθεκβξίνπ 2020), κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα κία θνξά γηα ίζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κε απφθαζε Γηεπζπληή. Δίλαη απαηηνχκελε ε θπζηθή παξνπζία θαη’ ειάρηζηνλ 

7 σξψλ/εβδνκάδα ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ είλαη 

επηηξεπηφ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί SARS-CoV2/COVID-19, άιισο ε 

ππνρξέσζε ζα εθπιεξψλεηαη εμ απνζηάζεσο). 

 

2. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

δηεθπεξαησζεί φια ηα θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαηεζεί, ν Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΓΗΓ ζα 

παξέρεη αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε. 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα απνζηείινπλ βηνγξαθηθό ζεκείσκά ηνπο κε πξφζθαηε 

θσηνγξαθία, δηεπθξηλίδνληαο ηο είδος ηης θέζης ζηην οποία αθορά η αίηηζη ηοσς (Πίνακας 1), 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε kediduom@gmail.com κέρξη ηηο 20 επηεκβξίνπ 2020, 23.59. 

Οη ζπλεληεύμεηο ζα δηεμαρζνχλ ηελ 21 επηεκβξίνπ 2020, 19.00 – 21.00 ζην γξαθείν 

433 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

Ο Διεσθσνηής 

Η υπογραυή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του ΚΕΔΗΔ. 

Αναπληρωηής Καθηγηηής  

Ιωάννης Παπαδόποσλος 
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