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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την 

κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο 

Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου 
 
 
Η τριμελής επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 
2, παρ.1), όπως ισχύει, με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./83/13825/ 
27.06.2017 απόφασή της ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 
της θέσης του Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και 
Αλλοδαπού Δικαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τριών (3) ετών. 
Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. ια του ν. 2190/1994 «Σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης (ΦΕΚ 28/Α΄/3.3.1994, όπως ισχύει, και του άρθρου 3 παρ. 1 του 
ν. 1712/1939 (ΦΕΚ 163/Α΄/24.4.1939), όπως ισχύει. 
Συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. ια του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύει ορίζει: 

« `Αρθρο 14 
Έκταση εφαρμογής - τρόπος πρόσληψης 

....................................................................................................... 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ`: 
....................................................................................................... 

  ια. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους 
ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα. 

.....................................................................................................» 

Η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 1712/1939 (ΦΕΚ 
163/Α΄/24.4.1939), όπως ισχύει, προβλέπει: 

 «Διεύθυνσις 
`Αρθρο 3 

 
1.«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσλαμβάνεται 
Διευθυντής του Ινστιτούτου με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η 
οποία ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή ομότιμος καθηγητής Νομικού Τμήματος 
ημεδαπής ή αλλοδαπής Πανεπιστημιακής Σχολής, ο οποίος γνωρίζει άριστα δύο 
ξένες γλώσσες, από τις οποίες η μία είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική και 
προΐσταται του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής αποχωρεί αυτοδικαίως με τη 
συμπλήρωση του εβδομηκοστού δευτέρου (72ου) έτους της ηλικίας». 
 
Το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο αριθ. πρωτ. 
Φ.122.1/75/103754/Ζ2/24.6.2016 έγγραφο του, αφού αναφέρει τις 
διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις δεύτερης 
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απασχόλησης των καθηγητών των Α.Ε.Ι. συμπεραίνει: «Από τα ανωτέρω 
συνάγεται ότι είναι εφικτή η πρόσληψη Καθηγητών στις θέσεις Διευθυντή και 
Υποδιευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου». 
  
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εν 
λόγω νομικού προσώπου.  

Η αμοιβή του Διευθυντή του Ινστιτούτου καθορίζεται από την  
98865/27.12.1990 (Β' 34 /28.1.1991)Κ.Υ.Α). 

Με τις αριθ. 394/14.1.2016 και 396/30.10.2017 αποφάσεις του Διοικ. 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου απεφασίσθη η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί 
στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, να σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις Νομικές Σχολές της 
χώρας με την παράκληση να αναρτηθεί και στους ιστότοπους των φορέων 
αυτών. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 
προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αναρτάται για 
πρώτη φορά η παρούσα πρόσκληση στον ιστότοπο του Ινστιτούτου 
www.hiifl.gr  .  

Εντολή Διοικ. Συμβουλίου 
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