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ADMINISTRATION
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΠΘ/ΔΔΚ/29153/3266
Ημερομηνία: 20-01-2022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ:1)Τις Εφημερίδες
«ΧΡΟΝΟΣ» Κομοτηνή
«ΑΓΩΝΑΣ» Ξάνθη
«ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Θεσσαλονίκης
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΣΧΕΤ: Το αριθ. ΔΠΘ/ΜΠΔ/29152/785/19 Ιανουαρίου 2022 έγγραφο του Τμήματος
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη
επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών
αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και
παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της με γραμματοσειρά των επτά (7) στιγμών και με διάστιχο
8,5 στιγμών στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας.
Η πληρωμή θα βαρύνει το Δ.Π.Θράκης και θα πρέπει να μας στείλετε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-όλα τα ΑΕΙ της χώρας
-Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
-Τ.Ε.Ε. (Καραγιώργη Σερβίας 4, 10248 Αθήνα)
Με εντολή του Πρύτανη
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού
Εσωτερική διανομή:
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Διεύθυνση Οικον. Διαχείρισης

Ξανθούλα Τσολακάκη
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ στην με
αριθμ. 9/19-01-2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του
Τμήματος, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με την πρόσληψη διδακτικού
και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Τα μαθήματα ή τμήματα αυτών ή διδασκαλία σε
ομάδες είναι σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.
Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων είναι δια ζώσης.
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος που προβλέπεται να καλυφθούν με τους ανωτέρω
διδάσκοντες, αφορούν τα παρακάτω μαθήματα (όχι με σειρά προτεραιότητας):
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1
Επιχειρησιακή Έρευνα

ΩΡΕΣ
2Θ 1Α 1Ε

2

Διοίκηση ολικής ποιότητας

2Θ 1Α

3

Διοικητική Λογιστική

3Θ

4

Συστήματα Παραγωγής

6Ε

ΕΞΑΜΗΝΟ
2ο Εξάμηνο
(Υποχρεωτικό)
Εαρινό (κατ’
επιλογήν)
Εαρινό (κατ’
επιλογήν)
4o Εξάμηνο
(Υποχρεωτικό)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν (ηλεκτρονικά στο protocol@pme.duth.gr) τις
αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 04 Φεβρουαρίου 2022.
Το σχετικό ηλεκτρονικό πρότυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα www.pme.duth.gr)
Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα μαθήματα, για τα οποία οι
ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον, όπως επίσης και εάν οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν ήδη
άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών,
βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο.
Όλοι οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια
απουσίας.
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Επίσης, όποιος επιλεγεί και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, θα πρέπει
στη συνέχεια να υποβάλει:
Επίσης, όποιος επιλεγεί και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, θα πρέπει
στη συνέχεια να υποβάλει:
1) Υπεύθυνη δήλωση Α) αν εργάζεται στο δημόσιο και σε ποια υπηρεσία, β) αν εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα και γ) αν δεν εργάζεται.
2) Υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία, όπου θα δηλώνονται τα παρακάτω:
- ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΔΟΥ , Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
- Τράπεζα επιλογής, αριθμός λογαριασμού και IBAN
- Ασφαλιστικός Φορέας και Αριθμός Μητρώου σε αυτόν. Παλαιός ή Νέος
Ασφαλισμένος, άνω ή κάτω 5ετίας (σε ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ)
- Κατοχή μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών
- Αριθμό τέκνων
3) Υπεύθυνη δήλωση ή αποδεικτικό απογραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου (απαραίτητα να αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας και email).
4) Αντίγραφο σελ. βιβλιαρίου τράπεζας με ονοματεπώνυμο 1ου δικαιούχου, αριθμό
λογαριασμού και IBAN.
5) Αντίγραφο σελ. βιβλιαρίου ασφάλειας με τον αριθμό Μητρώου.
6) Αντίγραφα μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών.
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση σπουδών για τέκνα που
φοιτούν στη Γ/βάθμια εκπαίδευση.
8) Για όσους εργάζονται στο Δημόσιο, βεβαίωση της υπηρεσίας τους με έγκριση άδειας
απασχόλησης στο Δ.Π.Θ.
9) Εκκαθαριστικό ή βεβαίωση αποδοχών – κρατήσεων του τελευταίου μήνα για τους
εργαζόμενους.

Στοιχεία επικοινωνίας για επιπλέον πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 25410 79302
E-mail: secr@pme.duth.gr, info@pme.duth.gr
Ξάνθη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Δημήτριος Κουλουριώτης

