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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ ΒΑΕΙ ΣΟΤ Π.Δ. 407/80
ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

Σο Σμιμα Φυςικισ τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, μετά από
απόφαςθ τθσ υπ’ αρ. 9η/2021 - 2022 ( Θζμα 3ο) υνζλευςθσ του Σμιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκ. 5 του Π.Δ. 407/80, όπωσ ιςχφει με τισ διατάξεισ του άρκ. 28 παρ. 3 του
Ν.4386/2016
2. Σθν Τ.Α. Φ.11/136247/Η2/25.10.2021 (ΑΔΑ: Ρ94Δ46ΜΣΛΘ-ΝΔΨ) με κζμα: «Κατανομι κζςεων για τθν
πρόςλθψθ διδαςκόντων του Π.Δ.407/1980 ςτα Πανεπιςτιμια για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022».
3. Σθν απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με αρικμ. 47/12-11-2021 (Θζμα 15ο) ςυνεδρίαςθσ
περί κατανομισ κζςεων για τθν πρόςλθψθ διδαςκόντων του Π.Δ. 407/80.
αποφάςιςε τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ διδακτικοφ και εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ (διδαςκόντων με το Π.Δ.407/80) με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου Οριςμζνου Χρόνου για
τθ διεξαγωγι διδακτικοφ, ερευνθτικοφ, επιςτθμονικοφ και οργανωτικοφ ζργου, που κακορίηεται με τθ
ςφμβαςθ, για το εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ των
απαιτοφμενων πιςτϊςεων, για τθν κάλυψθ αναγκϊν διδαςκαλίασ του παρακάτω μακιματοσ:
Εργαςτήριο οπτικήσ (6 ώρεσ).
Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Φυςικισ του ΔΙΠΑΕ από την
Παραςκευή 14/01/2022 ζωσ και την Παραςκευή 28/01/2022 τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1.
2.
3.
4.

Αίτθςθ υποψθφιότθτασ
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα
Αναλυτικό υπόμνθμα επιςτθμονικϊν δθμοςιευμάτων και εργαςιϊν,
Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων ςπουδϊν. ε περίπτωςθ που οι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν
χορθγθκεί από ΑΕΙ εξωτερικοφ κα πρζπει να φζρουν τισ νόμιμεσ κεωριςεισ και να ςυνοδεφονται
από επίςθμεσ μεταφράςεισ, κακϊσ και από τθν απόφαςθ ιςοτιμίασ ι αντίγραφο τθσ αίτθςθσ για
αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ,
5. Αντίγραφο διδακτορικισ διατριβισ,
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6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 περί ψευδοφσ δθλϊςεωσ, αν κατζχουν ι όχι δεφτερθ απαςχόλθςθ
ςτο Δθμόςιο Σομζα ι ςε Κρατικά Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου ι ςτουσ φορείσ
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και του Δθμοςίου Σομζα ι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, ι οποιαδιποτε άλλθ
επαγγελματικι απαςχόλθςθ ι ςυνταξιοδοτοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ,
Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά, κα κατατεκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι (CD), πλθν των δικαιολογθτικϊν τθσ
περίπτωςθσ 1 και 2, τα οποία κα κατατεκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
ΔΙ.ΠΑ.Ε. – ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤΠΟΛΘ ΚΑΒΑΛΑ
Γραμματεία Σμιματοσ ΦΤΙΚΘ
(ΧΟΛΘ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ)
Σ.Κ. 65404, Άγιοσ Λουκάσ, τθλ. 2510 462141
Παρακαλοφμε πολφ ςτο φάκελο να αναγράφεται θ ζνδειξθ :
«Πρόςλθψθ Διδάςκοντα βάςει του ΠΔ 407/80 για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-22»
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ δεν ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκ.1, παρ. 1 και 3 του N.
1256/82 περί πολυκεςίασ. H παροφςα πρόςκλθςθ απευκφνεται και ςε υπθρετοφντα μζλθ ΔEΠ ι μζλθ
EEΔIΠ άλλων A.E.I., τα οποία μποροφν να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο Σμιμα Φυςικισ τθσ χολισ
Θετικϊν Επιςτθμϊν του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Όλοι οι διδάςκοντεσ που κα επιλεγοφν και κατζχουν και άλλθ κζςθ ςτο Δθμόςιο, ςε NΠΔΔ ι NΠIΔ ι
ευρφτερο Δθμόςιο τομζα, κα πρζπει να εξαςφαλίςουν από τθν υπθρεςία τουσ άδεια απουςίασ και να
προςκομίςουν ςτθν Γραμματεία του αντίςτοιχου Σμιματοσ άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ωσ
απαραίτθτο δικαιολογθτικό για τθν πρόςλθψι τουσ.
Όςοι επιλεγοφν και δεν είναι Δθμόςιοι υπάλλθλοι ι μζλθ ΔEΠ άλλων AEI, κα πρζπει ςτθ ςυνζχεια να
υποβάλουν: 1) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 2) Πιςτοποίθςθ Τγείασ για πρόςλθψθ ςτο
Δθμόςιο με προςκόμιςθ γνωματεφςεων: α) πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ και β) ψυχίατρου, είτε του
δθμοςίου είτε ιδιωτϊν, κατόπιν παραπεμπτικοφ εγγράφου τθσ υπθρεςίασ με περιγραφι των κακθκόντων
τθσ κζςθσ που πρόκειται να καταλθφκεί.
Οι πολίτεσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οφείλουν να υποβάλουν, εκτόσ των πιο πάνω
δικαιολογθτικϊν και πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν Ελλθνικοφ A.E.I., ι απολυτιριο Ελλθνικοφ
Λυκείου ι εξατάξιου Γυμναςίου ι πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ Δ' επιπζδου από το κζντρο Ελλθνικισ
Γλϊςςασ, από το οποίο κα αποδεικνφεται θ πλιρθσ γνϊςθ και άνετθ χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ.
Θα αναηθτθκοφν υπθρεςιακά (αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ) από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ:
 Σο Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ,
 Σο Πιςτοποιθτικό (τφπου Α) του αρμόδιου τρατολογικοφ Γραφείου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ δεν ζχει ςτρατολογικζσ ι χρθματικζσ υποχρεϊςεισ ι ότι ζχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ
και
 Σο Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ.
Προκειμζνου να γίνει θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν απαιτείται υποβολι φωτοαντίγραφου
τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του ενδιαφερόμενου.
Κατά τθσ απόφαςθσ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Φυςικισ (με τθν οποία εγκρίνεται ο προςωρινόσ
πίνακασ κατάταξθσ και ο πίνακασ των αποκλειςκζντων) χωρεί ζνςταςθ, εντόσ 5 εργαςίμων θμερϊν από
τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ και ςτθν
ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Φυςικισ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ
Φυςικισ.
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Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί, ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτθν ιςτοςελίδα του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ
Ελλάδοσ (www.ihu.gr) και ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Φυςικισ (www.physics.ihu.gr).
Ο Πρόεδροσ του Σμήματοσ

Νικόλαοσ Βορδόσ
Αν. Καθηγητήσ
Εςωτερική Διανομή με ηλεκτρονική αποςτολή:
 Διοικοφςα Επιτροπι του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ
 Κοςμθτεία χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν
 Σμιμα Πλθροφορικισ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ
 Δ/νςθ Διοικθτικϊν και Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ Καβάλασ του ΔΙΠΑΕ
 Σμιμα Προςωπικοφ Πανεπιςτθμιοφπολθσ Καβάλασ του ΔΙΠΑΕ
 Οικονομικι Τπθρεςία τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ Καβάλασ του ΔΙΠΑΕ

