
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) 

 
1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το Άρθρο 32 του 4610 / 2019, η στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της 
ΕΑΔΙΠ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα και κανόνες: 

i. Έγκριση από τη Σύγκλητο της παρούσης Ανοιχτής Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος που απευθύνεται σε πολίτες για την επιλογή δύο (2) μελών του ΔΣ 
(αρ. πράξης 10/02.09.2019.) 

ii. Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από τριμελή επιτροπή Καθηγητών του ΕΛΜΕΠΑ, 
που επιλέχθηκε από τη Σύγκλητο και αποτελείται από τους: 

a. Χρήστος Φλώρος, Καθηγητή, Αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής  
b. Αθανάσιο Μαλάμο, Καθηγητή, μέλος  
c. Εμμανουήλ Καραπιδάκη, Καθηγητή, μέλος  

iii. Τελική επιλογή (εκλογή) με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από τη Σύγκλητο 
του ΕΛΜΕΠΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.  

 
2. Τα Κριτήρια Επιλογής 
Τα απαραίτητα προσόντα: 

1. Να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ  
2. Να διαθέτει 10ετή επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης 
3. Να έχει συνεργαστεί ή να συνεργάζεται με το ΕΛΜΕΠΑ ή το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Κρήτης, με οποιαδήποτε επαγγελματική μορφή, για τουλάχιστον δύο πλήρη 
ημερολογιακά έτη.  

 
Τα επιθυμητά προσόντα:  

1. Η εμπειρία του ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης σε εργασία ή και συνεργασία με 
τον Ιδιωτικό τομέα.  

2. Η διοικητική εμπειρία είτε σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.  
3. Το βασικό πτυχίο του ενδιαφερόμενου να είναι αυτό Οικονομολόγου (εγγραφή στο 

Οικονομικό Επιμελητήριο) ή Νομικού.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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3. Κατάθεση Δικαιολογητικών  
- Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε ειδική πλατφόρμα μέσω της παρακάτω 

συνδέσμου http://eforms.hmu.gr/eadip  
- Απαιτείται σχετική επιστολή / αίτηση (δεν υπάρχει υπόδειγμα) καθώς και αναλυτικό 

βιογραφικό. Επίσης και τα έγγραφα που στηρίζουν και αποδεικνύουν τις εγγραφές στο 
βιογραφικό.  

- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 
15:00. 

- Έγγραφα που διατηρούνται σε υπηρεσίες του ΕΛΜΕΠΑ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας, Διεύθυνση Προσωπικού, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήματα), δεν είναι 
απαραίτητο να αναρτηθούν, απλά στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται σαφή αναφορά σε 
ποια υπηρεσία και για πιο λόγο είναι κατατεθειμένα.  

 
Σημειώνεται ότι μέλος του ΔΣ δεν μπορεί να είναι κάποιο μέλος της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος, καθώς η Σύγκλητος αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και θεωρήθηκε 
ότι υπάρχει ασυμβίβαστο.  

 
4. Η Διαδικασία Επιλογής  
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα ανακοινωθεί από 
τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του ΕΛΜΕΠΑ και θα διανεμηθεί μέσω των mail 
list.  
 
Η Επιτροπή έχει 5 εργάσιμες ημέρες για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την εισήγηση της 
στη Σύγκλητο. Εάν έχουν κατατεθεί περισσότερες από 10 αιτήσεις η Επιτροπή θα έχει στη 
διάθεση της 7 εργάσιμες ημέρες.  
 
Τελική επιλογή (εκλογή) με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από τη Σύγκλητο του 
ΕΛΜΕΠΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.  
 
Η Σύγκλητος μπορεί να αποφασίσει ότι κανείς από τους ενδιαφερόμενους / ενδιαφερόμενες 
δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο ΔΣ της ΕΑΔΙΠ και να επαναπροκηρύξει 
την παρούσα διαδικασία ή να αποφασίσει διαφορετική διαδικασία συμπλήρωσης των 
θέσεων αυτών (πχ μέσα από προσκλήσεις). 
 
 
 

Ο Αντιπρύτανης  

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

X

Signed by: THRASYVOULOS MANIOS  

Θρασύβουλος Μανιός 
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