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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

                                                                                          
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80  
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
                                                        

                         Θεσσαλονίκη    19 /12/2019 
                                                          Αριθμ. Πρωτ.   2221  

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθμ. 4/18.12.2019 συνεδρίασή της έχοντας υπόψη : 

α) τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80,  

β) τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρο 80 παρ. 6, 

γ) τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 άρθρο 28 παρ. 3 αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων διδασκόντων 

βάσει του Π.Δ. 407/80 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας του παρακάτω μαθήματος εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 

2019-2020 με δυνατότητα ανανέωσης, και υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης 

από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  ως εξής: 

 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ    ΚΑΙ    ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΠΟΥ   ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ 

 
Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-20:  
Εφοδιαστική Αλυσίδα -Logistics (4 ώρες/εβδομάδα, 1 Τμήμα) 
 
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να 
καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Εγνατία 156 54636 
Θεσσαλονίκη) από 23-12-2019   μέχρι και 9-1-2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το 

ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 
3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου. 
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα. 
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα. 
 
Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) ή σε ένα αντίτυπο 
έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
 
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 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 η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη) τηλέφωνο 2310 891 210, 211 
κατά τις ώρες  08:30 π.μ. - 14.30 μ.μ. 
 
Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, θα πρέπει μετά την επιλογή να προσκομίσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 
 
α) Στο Τμήμα Μισθοδοσίας 
 
Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης 
Φωτοτυπία βεβαίωσης απογραφής ΙΚΑ (από το Μητρώο ΙΚΑ) 
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
Φωτοτυπία βιβλιαρίου για το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού 
 
β) Στο Τμήμα Προσωπικού 
 
Άδεια διαμονής αν είναι αλλοδαπός υπήκοος 
Άδεια εργασίας αν είναι αλλοδαπός υπήκοος 
 
Επίσης, όσοι από τους επιλεγέντες κατέχουν κύρια θέση απασχόλησης στο Δημόσιο θα πρέπει πριν 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα που υπηρετούν ή του αρμόδιου για θέματα άδειας οργάνου, 
εφόσον η κύρια Υπηρεσία τους εποπτεύεται από το Δημόσιο.  Η μη κατάθεση αυτής θα εκλαμβάνεται 
ως μη έγκριση της υπηρεσίας τους και το οικείο ακαδημαϊκό Τμήμα θα προχωρά σε εκ νέου ανάθεση.  
 
 
 
                                                                                  Ο  Πρόεδρος   

 
        

                                                                                      
                                                                  Καθηγητής Κωνσταντίνος Βελέντζας 

 


