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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Πρόεδρος του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκαν με
το ν. 2916/2001 (114/Α΄), συμπληρώθηκαν με το ν. 3027/2002 (152/Α΄) και
τροποποιήθηκαν με το ν. 3404/2005 (260/Α΄) και τα άρθρα 7 παρ. 2 και 9 παρ. 1 του
ν. 3794/2009 (156/Α΄) και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (175/Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
3. Το Π.Δ. 134/1999 (132/Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
4. Το αρ. 11 του ν. 3833/2010 (40/Α΄) όπως ισχύει.
5. Την με αρ. Φ.11/17601/Ε5/10-2-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων
για την κάλυψη θέσεων Ε.Π.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 8,9 και 10 του ν. 4009/2011 (195/Α΄) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 19 του
αυτού νόμου όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (94/Α΄) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4405/2016 (129/Α΄) και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2013 (119/Α΄) «Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση
Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτήματος – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση
Σχολών του ΤΕΙ Πειραιά».
8. Την υπ΄αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/16-10-2013)
Κ.Υ.Α. με θέμα «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και
τήρησης εσωτερικών και εξωτερικών μελών» κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως ισχύει.
9. Την τροποποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά» όσον αφορά τον
τίτλο του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3681/Β΄/31-12-2014).
10. Την με αρ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Κατανομή
θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ/ΕΠ στα Πανεπιστήμια,
ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017» όπως τροποποιήθηκε με
την με αρ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016.
1.

11. Το με αρ. Φ.11/63518/Ζ2/14-4-2016 έγγραφο του τμήματος Α΄ Κύριου Διδακτικού
Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ, «Προκηρύξεις κενών θέσεων για την πρόσληψη μελών
ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το ακαδημαϊκό έτος 20162017» όπως τροποποιήθηκε με το με αρ. Φ.11/67335/Ζ2/20-4-2016 έγγραφο.
12. Το με αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 έγγραφο του τμήματος Α΄ Κύριου
Διδακτικού Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ, «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (Α΄27),
του ν. 4386/2016 (Α΄83) και του νόμου 4405/2016 (Α΄129).
13. Τις πράξεις 8/8-3-2016 (θέμα 3ο) και 12/7-4-2016 (θέμα 6ο) της Συνέλευσης του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Τ. που αφορούν σε κατανομή και ανακατανομή των θέσεων μελών Ε.Π. στις
Σχολές του Ιδρύματος.
14. Τις πράξεις 4/30-3-2016 και 5/11-4-2016 της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας που αφορούν στην κατανομή και ανακατανομή θέσεων στα τμήματα της
Σχολής .
15. Τις αντίστοιχες εισηγήσεις, της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής (12/26-9-2016) και της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας (18/13-10-2016).
16. Την με αρ. Φ16/209089/Ζ2/7-12-2016 «ανακοίνωση έγκρισης προκήρυξης για την
πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης βαθμίδας επίκουρου καθηγητή».
αποφασίζει
προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Ε.Π. ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
-

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική
και Διοικητική Ανάπτυξη μέσω νέων Τεχνολογιών»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:2093926
Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο
τέταρτο παρ. β του ν. 4505/2016 (129/Α΄) εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 15 του ν.
1404/1983 (173/Α΄) όπως αυτές ίσχυαν κατά την δημοσίευση του ν. 4009/ (195/Α΄)
όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 4 του ν.4505/2016 (129/Α΄). Προϋπόθεση για εκλογή
σε θέση Καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος καθώς
και η συνάφεια αυτού και του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού έργου
των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.

1. Τα ελάχιστα προσόντα, που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Επίκουρου
Καθηγητή είναι τα ακόλουθα:
Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.:
α) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή,
αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά
προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε
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περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που
προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει
μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε
Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική
δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται
από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς
δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
2. α) Αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν
αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.
β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη
θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του
χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή
διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα
σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.
γ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις
οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.
3. Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π.
ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., αν δεν περάσουν τρία έτη από το
διορισμό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν.
4. Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά
προσόντα, που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων
υπαλλήλων.
Όριο ηλικίας για το διορισμό σε τακτική θέση Ε.Π. Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχει.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αίτηση.
Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
Διδακτορική διατριβή.
Βιογραφικό σημείωμα.
Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
Γενικά, κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας κ.λ.π.), που να
αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
8. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία πριν από τη έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού.
Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της
αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και
το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία,
1.
2.
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σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/27-6-2007 τ. Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα
σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα
από την υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αριθμ.
(ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006, Φ.Ε.Κ. 1551/Β/23-10-2006) κοινή υπουργική απόφαση.
11. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε δημοσίου είτε
ιδιωτών, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία του υποψηφίου.( αρ. 7 του ν. 4210/2013).
12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη
απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 11 και 12 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι
θα εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) ή ακριβή αντίγραφά
τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α)
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και
να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού
πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής.
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα είναι στη διάθεση των μελών του
εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής, καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας εκλογής.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να
υποβάλουν, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 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.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της
ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται
ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής (αφού αυτοί έχουν
προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή
διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
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Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο
γενικό μητρώο και δεν χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου
ηλεκτρονική υποβολή.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση
και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για
διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα μέλη
του
εκλεκτορικού σώματος ή της εισηγητικής επιτροπής και αφορούν σε δικαιολογητικά
που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381509, στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών
250, 122 44 Αιγάλεω.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1310/Γ/20-12-2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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