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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

    

                                              

ΣΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                 Κατερίνη     05.01.2021                                           

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.:    09               

Τ.Κ. 60100  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία ‐ Περιστέρα 

Τηλ.: 23510‐20940 

Fax:  23510‐47860 

E‐Mail: logistics@ihu.gr  

Ιστοσελίδα Τμήματος: http://logistics.ihu.gr/  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 

ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ      ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΟΥ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

  

Το  Τμήμα  Διοίκησης  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας    της  Σχολής  Οικονομίας  και  Διοίκησης    του  Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από την αριθμ.  25/16.12.2020  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.  Φ11/138717/Ζ2/13.10.2020  (ΑΔΑ:  ΨΑΑ146ΜΤΛΗ‐Ε2Σ)  με  θέμα  «Κατανομή  θέσεων  για  την 

πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980 και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 19 του ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αντίστοιχα, για το ακαδημαϊκό έτος 

2020‐2021»  

3. Την  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΔΙ.ΠΑ.Ε.  με  αριθμ.  29/13‐10‐2020  (θ  16ο)  συνεδρίαση, 

κατανομής θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80. 

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 την κάλυψη 

μιας  θέσης  (πίστωσης)  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, με την επιφύλαξη της 

ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων 

του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας »:  

α/α  Γνωστικό  

Αντικείμενο 

Μάθημα  Θεωρία 

Ώρες 

Εργαστήριο 

Ώρες 

Σύνολο 

Ώρες  

1 

 

Εφαρμογές 
Πληροφορικής στη 
∆ιαχείριση Αποθηκών 

∆ιαχείριση 
Αποθηκών Ι 

1  2  3 

    ∆ιαχείριση 
Αποθηκών ΙΙ 

1  2  3 
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Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας  της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 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 Διοίκησης  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  

της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 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) 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.  

Β. 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 
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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  αυτοπροσώπως  ή    μέσω  εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου  κατόπιν  τηλεφωνικής  συνεννόησης  ή  ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορές  στη  Γραμματεία  του 

Τμήματος  Διοίκησης  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας    της  Σχολής  Οικονομίας  και  Διοίκησης,  (Δ/νση: 

Κανελλοπούλου 2, ΤΚ 60100, Κατερίνη,  Τηλ. 2351020940, email: logistics@ihu.gr ). Η παρούσα πρόσκληση 

θα αναρτηθεί,  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στην  ιστοσελίδα  του Διεθνούς Πανεπιστημίου  της  Ελλάδος  (www.ihu.gr)  και 

στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (http://logistics.ihu.gr.). 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από την ημέρα ανάρτησης στην Διαύγεια δηλαδή από την  

Τρίτη  5/1/2021 έως και την  Δευτέρα  25/1/2021.  

 Κατά  της  απόφασης  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος  Διοίκησης  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας    της  Σχολής 

Οικονομίας  και  Διοίκησης  (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  πρώην  ΤΕΙ  Κεντρικής 

Μακεδονίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Γ. 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.   

  

 Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στη  Γραμματεία  του 

Τμήματος (Τηλ. 23510‐20940, Fax: 23510‐47860, E‐Mail: logistics@ihu.gr ). 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος  Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Δημήτριος Τριανταφύλλου 

 

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 Οικονομίας και Διοίκησης 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  Γραμματεία Τμήματος   Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Ο – Η Όνομα:    Επώνυμο:   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):    

Τόπος Γέννησης:   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:    Τηλ:   

Τόπος Κατοικίας:    Οδός:    Αριθ:    ΤΚ:   

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α)  Έλαβα  γνώση  των  όρων  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με  αριθ.  9/05‐1‐2021  και  τους  αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα. 

β) Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός μου είναι αληθή.  

γ) Παρέχω την ρητή συναίνεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου που υποβάλλω με την αίτησή μου, 

με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητάς μου. Σε περίπτωση επιλογής, συναινώ στη χρήση των στοιχείων για 

την αναρτητέα στη «Διαύγεια» απόφαση ανάθεσης της διδασκαλίας, τη σύναψη της σχετικής σύμβασης και την ενημέρωση 

του «ΕΡΓΑΝΗ» και της Ε.Α.Π. (Σκοπός επεξεργασίας: Νομική Υποχρέωση). (4) 

 

Ημερομηνία:      … ‐ ….. ‐ 2021 
 

Ο – Η Δηλ……. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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  Προς:   

ΑΙΤΗΣΗ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

 ΕΠΩΝΥΜΟ:__________________________ 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:_____________________________   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:__________________ 

_____________________________________ 

 Παρακαλώ να με προσλάβετε ως  διδάσκοντα  βάσει του Ν. 
407/1980  σύμφωνα με την  αρ.9 /05‐1‐2021 προκήρυξη για 
τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα/μαθήματα: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:__________________________ 

e‐mail:  ________________________________ 

 

 

1) ____________________________________ 
 

_____________________________________ 

 

 

 

Ημερομηνία  _________________________ 

2) ____________________________________ 
 

_____________________________________ 

 

  Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ /ΟΥΣΑ 
 

 

(υπογραφή) 
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