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Αρ. Πρωτ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝTOY ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος, μετά από απόφαση της υπ’ αρ. 7/17-12-2021 (Θ 1ο) Συνέλευσης του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθ. 5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016
2.Την Υ.Α. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 (ΑΔΑ: Ρ94Δ46ΜΤΛΗ-ΝΔΨ) με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του
Π.Δ. 407/1980 στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»
3. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με αριθμ. 47/12-11-2021 (θ 15Ο ) συνεδρίαση, κατανομή των θέσεων του
Π.Δ. 407/80, σε Τμήματα ΔΙ.ΠΑ.Ε.
αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (διδασκόντων με
το Π.Δ.407/80) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού
και οργανωτικού έργου, που καθορίζεται με τη σύμβαση, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων στα
γνωστικά αντικείμενα:
1. «Τεχνολογία τροφίμων »:
α. Μηχανική Τροφίμων και Ποτών (Νέο πρόγραμμα σπουδών, ΣΤ΄ Εξάμηνο (3 ώρες θεωρία και 2 ώρες Εργαστήριο)
β. Αναλυτική Βιοτεχνολογία (Νέο πρόγραμμα σπουδών, ΣΤ΄ Εξάμηνο (2 ώρες θεωρία και 2 ώρες Εργαστήριο)
και
2.«Ενόργανη ανάλυση και βιοχημεία οίνου και τροφίμων » :
α. Βιοχημεία Βιομορίων (Νέο πρόγραμμα σπουδών, Β΄ Εξάμηνο (3 ώρες θεωρία)
β. Ενόργανη Χημική ανάλυση (Νέο πρόγραμμα σπουδών, Δ' εξάμηνο (2ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής
Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή)
3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων και εργασιών
4. 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.
5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε
Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή
σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθ.1, παρ. 1 και 3 του N. 1256/82 περί πολυθεσίας. H
παρούσα πρόσκληση απευθύνεται και σε υπηρετούντα μέλη ΔEΠ ή μέλη EEΔIΠ άλλων A.E.I., τα οποία μπορούν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Όλοι οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε NΠΔΔ ή NΠIΔ ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, θα
πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και να προσκομίσουν στην Γραμματεία του αντίστοιχου
Τμήματος άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψή τους. Όσοι επιλεγούν και δεν είναι
Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔEΠ άλλων AEI, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2)Πιστοποίηση Υγείας για πρόσληψη στο Δημόσιο με προσκόμιση γνωματεύσεων: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β)
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ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας με περιγραφή των καθηκόντων της
θέσης που πρόκειται να καταληφθεί. Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο
πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση), από την Γραμματεία του Τμήματος:
• Το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,
• Το Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και
• Το Πιστοποιητικό γεννήσεως.
Προκειμένου να γίνει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απαιτείται υποβολή φωτοαντίγραφου της αστυνομικής
ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από
πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα
δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνον αν πρόκειται για
διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Η
έναρξη της απασχόλησης του διδάσκοντα αλλά και η σύναψη της σύμβασης εργασίας θα λάβει χώρα εφ’ όσον εξασφαλιστούν
οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
Η υποβολή αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορές στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής
Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, (Δ/νση: 1ο χιλ. Δράμας-Μικροχωρίου, ΤΚ 66100, Τηλ. 2521060427, email: info@abo.ihu.gr ). Η
παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (www.ihu.gr) και
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (http://oinolog.teiemt.gr.). Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση από την ημέρα ανάρτησης στην Διαύγεια δηλαδή από την Τετάρτη 22-12-2021 έως και την Τετάρτη
05-01-2022.
Κατά της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (με την οποία εγκρίνεται ο
προσωρινός πίνακας κατάταξης και ο πίνακας των αποκλεισθέντων) χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής
Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας.
Δ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) (E.E. 2016/679)
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας,
αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι συμπληρώνουν στην αίτησή τους, με σκοπό την
αξιολόγηση της αίτησής τους.
Σε περίπτωση επιλογής, συναινούν στη χρήση των στοιχείων και αποστολή τους στις οικονομικές υπηρεσίες του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για
την αναρτητέα στη «Διαύγεια» απόφαση ανάθεσης της διδασκαλίας και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης (Σκοπός
επεξεργασίας: Νομική Υποχρέωση). Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια
διαγράφονται εντός ευλόγου χρόνου από τα αρχεία του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιωάννης Γούναρης *
Καθηγητής
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας
Εσωτερική Διανομή με ηλεκτρονική αποστολή:
• Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
• Κοσμητεία Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών
• Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
• Οικονομική Υπηρεσία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

