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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
          
          Πειραιάς 22.12.2021 
          Α.Π. 21175 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και 
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας υπόψη:  
α) τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 - Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 112/ τ.Α΄/3-7-2010), όπως ισχύει  και τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του N.4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 184/ τ.Α΄/23-9-2020),  
β) τις διατάξεις του άρθ. 5 του ΠΔ 407/80 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/09.05.1980),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με 
το άρθ. 79 παρ. 6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν.1674/1986 (ΦΕΚ 
203/τ.Α΄/24.12.1986), το άρθ. 54 του Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄/21-3-2008), το άρθ. 80 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) και το άρθ. 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016), 
γ) την Υ.Α. Φ11/136247/Ζ2/25-10-21, 
δ) τις από 10.11.21 (5η Συνεδρία) και  8.12.21 (6η Συνεδρία) αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
ε) την από 10.12.2021 απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 

 
αποφασίζει 

 
τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος 4 θέσεων για απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει του ΠΔ 407/80, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022, προς κάλυψη 
των αναγκών διδασκαλίας των μαθημάτων επιλογής: 
 

1. «Διοικητική Λογιστική» 3. «Οικονομική της Πληροφορίας» 
2. «Εταιρική Διακυβέρνηση» 4. «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία»  

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική φόρμα  https://forms.gle/womijocX2syjBTYx7 το 
αργότερο μέχρι τις 7.1.2022 τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
1. Αίτηση υποψηφιότητας (βάσει του συνημμένου υποδείγματος) 
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών 

αποκτήθηκαν στο εξωτερικό  
3. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα  
4. Επιστημονικές εργασίες  
5. Υπεύθυνη Δήλωση 

 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσφερόμενες θέσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 
 

https://forms.gle/womijocX2syjBTYx7


Κριτήρια αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και ερευνητικού έργου με το 
μάθημα  

0 – 20 

Κριτήριο 2: δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σε 
συναφές αντικείμενο (2 μονάδες ανά δημοσίευση) 

0 – 20 

Κριτήριο 3: συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές 
(0,4 μονάδες ανά συμμετοχή)  

0 – 10 

Κριτήριο 4: συναφής επαγγελματική εμπειρία, μεταδιδακτορική διατριβή, 
μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ, ερευνητικά  κέντρα  ή  
ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς  ή  εταιρείες  με  ερευνητική  δραστηριότητα, 
αποδεικνυόμενη με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών του  φορέα 
απασχόλησης (σχετική σύμβαση και βεβαίωση απασχόλησης) (2 μονάδες ανά 
έτος)  

0 – 20 

Κριτήριο 5: συναφής διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
(2 μονάδες ανά έτος) 

0 – 30 

Σύνολο Μονάδων Βαθμολόγησης 0 - 100 

 
Πρόταση δύνανται να υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους – μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενδιαφερόμενος που έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει 
απαραίτητα να γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως 
εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί.  
 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας όσοι κατέχουν θέση Διδακτικού Προσωπικού υπό το καθεστώς 
του/της Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022” όλων των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους». 
 
Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους: 

 Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’ έστω και 
αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. 

 Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

 Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
(πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις. 

 Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. 
Για την επαλήθευση των ως άνω υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε υποψήφιο. 
 
Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης 
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Οι επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ανά μάθημα, έχουν οριστεί με την 
από 10.12.2021 απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Οι 
επιτροπές αξιολόγησης θα συντάξουν προσωρινούς πίνακες αποκλεισθέντων και προσωρινούς πίνακες κατάταξης 
των υποψηφίων. Οι πίνακες αποκλεισθέντων και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων με τις μονάδες 
βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στους αριθμούς πρωτοκόλλων των 
αιτήσεων τους, θα εισαχθούν για έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στον 
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 
Κατά της απόφασης της Συνέλευσης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις 



αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης 
προς τη Γραμματεία του Τμήματος και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία 
περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. 
 
Οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) και την αντίστοιχη απόφαση της Συνέλευσης, 
θα αναρτηθούν επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο/Η υποψήφιος/α με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν 
εμπρόθεσμες ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης 
καθίσταται αυτόματα οριστικός. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2104142183, 
2104142090 και στo e-mail: finance@unipi.gr 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
                (υπογραφή)*  

                                                                                       Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης 
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του Τμήματος. 

 
 
Κοινοποίηση: 

 Μέλη ΔΕΠ Τμήματος  

 Δ/νση Διοικητικού 

 Δ/νση Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

 Τμήμα Πρωτοκόλλου  

  

mailto:finance@unipi.gr


 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ………………………………………………………………… 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………….……………………………………………………..….……… 

Όνομα πατέρα: ………………………………………………….……………………………………………………..…………….. 

Όνομα μητέρας: ………………………………………………………………………………….…………………………….……. 

Ιδιότητα: …………………………………………………………………………………………….…………………………….…….. 

Τόπος γέννησης: …………………………………………… Ημερομηνία γέννησης: ………………………………….. 

Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για διδάσκων με το ΠΔ 407/80 του μαθήματος επιλογής 
………………………………………………………… του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής 
Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει το ΠΔ 
407/80 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/09.05.1980), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 21175/22.12.2021 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
 

Με την παρούσα επισυνάπτω: 

α. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα επιλογής. 

 

Πειραιάς, ......./...../2021 

 

Ο Δηλών/Η Δηλούσα 

 

 

........................................................ 

 

(υπογραφή)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) δεν κατέχω θέση Διδακτικού Προσωπικού υπό το καθεστώς του/της Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με τίτλο 
“Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022” όλων των Α.Ε.Ι. της 
χώρας 

β) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιαδήποτε κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 

γ) δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’ έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί 

δ) δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα λόγω καταδίκης, και για όσο αυτή ισχύει 

ε) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και από τις δύο αυτές 
καταστάσεις 

στ) δεν έχω απολυθεί εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος 

 

 

 

 

Ημερομηνία:      …/…/…… 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 

Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 

μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 


