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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 

ΤΟΥ Π.Δ 407/80, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.4386/2016 

 
Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) 

θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού (ένας διδάσκων για τα προβλεπόμενα αντικείμενα) με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

5 του Π.Δ. 407/80, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4386/16 και την 

παράγραφο 16α του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017, προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τη διδασκαλία των παρακάτω Μαθημάτων, γνωστικού 

αντικειμένου «Διατροφής και Διαιτολογίας», τα οποία κατανέμονται στο Χειμερινό και στο Εαρινό 

εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 ως εξής:  

 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ι 

 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 ΔΗΜΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΙΙ 
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Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να έχει προσόντα αντίστοιχα της βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή 

ΑΕΙ, θα του επιμεριστεί, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα στο Τμήμα πίστωση, ποσοστό αμοιβής ανάλογο με τις 

ώρες διδασκαλίας και επίσης θα κληθεί να συνεισφέρει τόσο στις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες, 

όσο και στην κάλυψη τυχόν άλλων εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 

Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Δ/νση: Περιοχή Τρυπητός, 72300 Σητεία, τηλ.: 

(+30) 28430-29497), έως τις 28-09-2020 και ώρα 16:00 (καταληκτική προθεσμία), τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων. 

4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί  

από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από 

τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 

5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας. 

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 Δημόσιου Τομέα ή σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, ή οιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους 

παραπάνω φορείς 

 

Υποψήφιος/α που θα επιλεγεί και κατέχει και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον 

ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει από την υπηρεσία του άδεια απουσίας και να 

προσκομίσει πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με 

αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του 

οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Υποψήφιος/α που θα επιλεγεί και δεν κατέχει και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 

στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσει άμεσα: 

 i) γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε 

ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να ασκήσει τα 

καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 

Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, και 
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 iv) πιστοποιητικό (αν αφορά) αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 

Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω 

δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού 

Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 

Ελληνικής Γλώσσας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (Δ/νση: Περιοχή Τρυπητός 72300 Σητεία, τηλ.: 

(+30) 28430-29497, E-mail: papathanasaki@hmu.gr). 

 

Ο αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, 

(*υπογραφή) 

Γεώργιος Α. Φραγκιαδάκης 

Αν. Καθηγητής 

 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος. 
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