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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ  TOY  ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής
Επιστημών  Υγείας  του  ΔΙ.ΠΑ.Ε.  στην  αριθμ.  7  συνεδρίαση  της  16/10/2019
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.  Φ11/109908/Ζ2/05.07.2019  (Α.Δ.Α:  9ΧΞΗ4653ΠΣ-Η33)  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 2019-2020)»

3. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  αριθμ. 11/07-10-2019
συνεδρίαση,  κατανομής  θέσεων  για  την  πρόσληψη  διδασκόντων  του  Π.Δ.
407/80, 

αποφάσισε  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πλήρωση  δύο (2)
θέσεων μελών  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 ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των
απαιτούμενων  πιστώσεων,  για  την  κάλυψη  αναγκών  διδασκαλίας  των  παρακάτω
μαθημάτων ανά θέση:

Θέση Α, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική-Κλινική Διατροφή και Διαιτολογία»
1.  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΙΙ  (Χειμερινό
Εξάμηνο)
2. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι (Εαρινό Εξάμηνο). 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Εαρινό Εξάμηνο)
Θέση Β, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και Διαιτητική Συμπεριφορά»
1. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ (Χειμερινό Εξάμηνο).
2. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (Εαρινό Εξάμηνο)
3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΓΚΥΟΥ & ΠΑΙΔΙΟΥ (Εαρινό Εξάμηνο)
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Η επιλογή έκτακτου  διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/80, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  θα  βασιστεί   στα  ακόλουθα  ακαδημαϊκά
κριτήρια: 

Ακαδημαϊκά Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης
Κριτήριο 1: Σπουδές. Εξετάζεται  η  συνάφεια  και  η  βαθμολογία
του   διδακτορικού   διπλώματος  των  υποψηφίων  με  το  προς
διδασκαλία  γνωστικό  αντικείμενο.  Συνεξετάζονται  και
μοριοδοτούνται  συναφείς  μεταπτυχιακοί  τίτλοι  σπουδών,
μεταδιδακτορικές έρευνες, η ύπαρξη υποτροφιών.

0-30

Κριτήριο  2:  Δημοσιεύσεις.  Συνυπολογίζονται   οι   πρωτότυπες
δημοσιεύσεις   συναφείς   με   το  προς  διδασκαλία  γνωστικό
αντικείμενο   σε    διεθνώς    αναγνωρισμένα    επιστημονικά
περιοδικά,  βιβλία/μονογραφίες,  κεφάλαια  σε
βιβλία/συλλογικούς τόμους,  επιμέλειες  επιστημονικών τόμων,
εργασίες  σε  πρακτικά  αναγνωρισμένων  διεθνών  ή  εθνικών
επιστημονικών  συνεδρίων,  ανακοινώσεις  σε  αναγνωρισμένα
επιστημονικά συνέδρια.

0-20

Κριτήριο 3: Διδακτική  εμπειρία.  Εκτιμάται το  διδακτικό  έργο
στην   τριτοβάθμια   εκπαίδευση,   κατά  προτεραιότητα
αυτοδύναμο,  ή/και  επικουρικό,  ανάλογα  με  τις  εκπαιδευτικές
ανάγκες   των  τμημάτων  και  τη  φύση  των  προς  διδασκαλία
μαθημάτων.

0-20

Κριτήριο 4: Ερευνητικό  έργο.  Εξετάζεται  η  πιστοποιημένη
συμμετοχή  σε  χρηματοδοτούμενα  ερευνητικά  προγράμματα,  ή
συνεργασία  με  ερευνητικά  ιδρύματα  και  εργαστήρια  σε
αντικείμενα  συναφή  με  το  προς  διδασκαλία  γνωστικό
αντικείμενο, ή όπως αυτό τεκμαίρεται από τις δημοσιεύσεις του
υποψηφίου.

0-10

Κριτήριο 5: Επαγγελματικό   έργο.  Λαμβάνεται   υπόψη   το
αναγνωρισμένο   επαγγελματικό   έργο   που  αφορά  το  προς
διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο. 

0-10

Κριτήριο 6: Επιστημονική/ακαδημαϊκή  αναγνώριση.  Εκτιμάται
η   αναγνώριση   του   δημοσιευμένου  έργου
(συμπεριλαμβανομένων  του  αριθμού  δημοσιεύσεων, h-index,
ετεροαναφορών   κ.ά),  βραβεύσεις,   ευρεσιτεχνίες,   μέλος
συντακτικών   επιτροπών   αναγνωρισμένων   επιστημονικών
περιοδικών,   κριτής   αναγνωρισμένων   επιστημονικών
περιοδικών,  μέλος  επιστημονικών επιτροπών αναγνωρισμένων
επιστημονικών συνεδρίων.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 1 έως 6 0-100

Ενστάσεις στην επιλογή των διδασκόντων βάσει Π.Δ. 407/80 μπορούν να κατατίθενται
εντός πέντε  (5)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  ανάρτηση  των  αποτελεσμάτων
των  κρίσεων  στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  να  υποβάλουν  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος
Επιστημών Διατροφής και  Διαιτολογίας  της  Σχολής  Επιστημών Υγείας  του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
(Δ/νση: Σίνδος, Τ.Κ. 574 00, Τ.Θ. 141) από 29/10/2019 έως 03/11/2019, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή):
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
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
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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
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας 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.

                                                                    Η Πρόεδρος του Τμήματος                    

Εσωτερική Διανομή:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Πρόεδρο Διοικ. Επιτρ. Δι.Πα.Ε.
Κοσμήτορα ΣΕΥ                                                               ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΡΔΑΚΑ
Ιστοσελίδα Δι.Πα.Ε.                                                          ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Ιστοσελίδα Τμήματος
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