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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμ. 20180372
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (συνεδρίαση της
16-1-2018) και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1) τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/τ.Α’/21-9-2010),
2) τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως
ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22α
του ν. 4009/2011,
3) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 30 παρ. 1α του ν. 4452/2017 και με το άρθρο
76 του ν. 4485/2017,
4) τις διατάξεις του π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/
28-5-2013) - περί Ίδρυσης των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
5) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997,
6) τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132/τ.Α’/29-6-1999),
7) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15ζ, 21 παρ.
2 εδαφ. ιδ, 84 παρ. 9 και 88 παρ. β του ν. 4485/2017
(Καταργούμενες διατάξεις επί των άρθρων 9 και του
ν. 4009/2011) (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017)
8) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ
9) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 ΥΑ (ΦΕΚ
225/τ.Β’/31-1-2017) – ΑΠΕΛΛΑ
10) της αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016
(ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ- «Κατανομή
θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια…για το έτος 2018»

Αρ. Φύλλου 443

11) της από 19-7-2017 απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής δώδεκα (12)
κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πειραιώς για το έτος 2018 μίας (1) εκ των οποίων κατανεμήθηκε στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής (ΦΕΚ 2922/τΒ’/25-8-2017)
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής, εγγράφονται στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα από τη διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr και υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά και
εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
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ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υποψηφιότητας και καταχωρούν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τα στοιχεία 1 έως 6, εξαιρουμένων
όσων έχουν ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στο
γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα
αντίγραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση της
Γραμματείας της Σχολής, καθώς επίσης και στα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για να στελεχώσει τη
συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού
- Το Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος
- Το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης,
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες 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 άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (τηλ. 210-4142183 και
210-4142323).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Τεύχος Γ’ 443/25.04.2018

Αριθμ 20176674
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Σχολής Χρηματοοικονομικής
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο
γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης (συνεδρίαση της 23-10-2017)
και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1) τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/τ.Α’/21-9-2010),
2) τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως
ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22α
του ν. 4009/2011,
3) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 30
παρ. 1α του ν. 4452/2017,
4) τις διατάξεις του π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α/28-52013) - περί Ίδρυσης των Σχολών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς,
5) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997,
6) τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132/τ.Α’/29-6-1999)
7) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15ζ, 21 παρ.
2 εδαφ. ιδ, 84 παρ. 9 και 88 παρ. β του ν. 4485/2017
(Καταργούμενες διατάξεις επί των άρθρων 9 και του
ν. 4009/2011) (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017),
8) το αριθμ. 617/τ.ΥΟΔΔ/ 23-11-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η εκλογή του Πρύτανη και των τριών (3)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου,
9) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
10) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 ΥΑ (ΦΕΚ
225/τ.Β’/31-1-2017) – ΑΠΕΛΛΑ,
11) της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016
(ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ- «Κατανομή
θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια…για το έτος 2018»,
12) της από 19-7-2017 απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής δώδεκα (12)
κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πειραιώς για το έτος 2018, δύο (2) εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης (ΦΕΚ 2922/τΒ’/25-8-2017)
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική»

Τεύχος Γ’ 443/25.04.2018
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής, εγγράφονται στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα από τη διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr και υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά και
εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υποψηφιότητας και καταχωρούν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τα στοιχεία 1 έως 6, εξαιρουμένων
όσων έχουν ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους
στο γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα
αντίγραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση της
Γραμματείας της Σχολής, καθώς επίσης και στα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για να στελεχώσει τη
συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης,
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θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες 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 άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Τμήμα Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης (τηλ. 210-414 2005 και 210414 2307).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Αριθμ. 20176867
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό
αντικείμενο «Ασφάλιση ή/και Αναλογισμός».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης (συνεδρίαση της 23-10-2017)
και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1) τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/τ.Α’/21-9-2010),
2) τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως
ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22α
του ν. 4009/2011,
3) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 30 παρ. 1α του ν. 4452/2017,
4) τις διατάξεις του π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-52013) - περί Ίδρυσης των Σχολών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς,
5) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997,
6) τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132/τ.Α’/29-6-1999)
7) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15ζ, 21 παρ. 2
εδαφ. ιδ, 84 παρ. 9 και 88 παρ. β του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α’/4-8-2017),
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8) το αριθμ. 617/τ.ΥΟΔΔ/ 23-11-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η εκλογή του πρύτανη και των τριών (3)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου,
9) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
10) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 ΥΑ (ΦΕΚ
225/τ.Β’/31-1-2017) – ΑΠΕΛΛΑ
11) της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016
(ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ- «Κατανομή
θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια…για το έτος 2018»,
12) της από 19-7-2017 απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής δώδεκα (12)
κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πειραιώς για το έτος 2018, δύο (2) εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης (ΦΕΚ 2922/τΒ’/25-8-2017),
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλιση ή/και Αναλογισμός».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της
δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής, εγγράφονται στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα από τη διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr και υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά και
εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υποψηφιότητας και καταχωρούν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τα στοιχεία 1 έως 6, εξαιρουμένων
όσων έχουν ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στο
γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα
αντίγραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση της
Γραμματείας της Σχολής, καθώς επίσης και στα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για να στελεχώσει τη
συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού
- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης,
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες 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 άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (τηλ. 210-414 2005 και 210-414 2307).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Αριθμ. 20177178
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό
αντικείμενο «Βιομηχανική Στατιστική και Επιχειρησιακή Αναλυτική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και
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Διοίκησης Επιχειρήσεων (συνεδρίαση της 28-11-2017)
και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1) τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/τ.Α’/21-9-2010),
2) τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως
ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ.
22α του ν. 4009/2011,
3) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 30 παρ. 1α του ν. 4452/2017 και με το άρθρο
76 του ν. 4485/2017,
4) τις διατάξεις του π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α/28-52013) - περί Ίδρυσης των Σχολών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς,
5) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997,
6) τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132/τ.Α’/29-6-1999),
7) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15ζ, 21 παρ.
2 εδαφ. ιδ, 84 παρ. 9 και 88 παρ. β του ν. 4485/2017
(Καταργούμενες διατάξεις επί των άρθρων 9 και του
ν. 4009/2011) (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017),
8) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
9) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 ΥΑ (ΦΕΚ
225/τ.Β’/31-1-2017) – ΑΠΕΛΛΑ,
10) της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016
(ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ- «Κατανομή
θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια…για το έτος 2018»,
11) της από 19-7-2017 απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής δώδεκα (12)
κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το έτος 2018 μίας (1) εκ των οποίων
κατανεμήθηκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 2922/τ.Β’/25-8-2017)
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Στατιστική και Επιχειρησιακή Αναλυτική».
Το επιστημονικό πεδίο της θέσης καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Στατιστικής. Το αντικείμενο της θέσης
είναι η ανάπτυξη στατιστικών υποδειγμάτων και υποδειγμάτων πιθανοτήτων για την επίλυση εφαρμοσμένων
προβλημάτων που εμφανίζονται στη βιομηχανία (τόσο
στην παραγωγή, όσο και στις υπηρεσίες). Η ανάπτυξη
μεθοδολογίας με βάση τη στατιστική για την αξιοποίηση πολυδιάστατων δεδομένων μεγάλου όγκου που
εισρέουν καθημερινά σε οργανισμούς και επιχειρήσεις
από πολλαπλές πηγές και την εφαρμογή της για τον καθορισμό βέλτιστων επιχειρησιακών στρατηγικών στη
λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας, με έμφαση στον κλάδο της υγείας.
Τέλος, η εφαρμογή υφιστάμενης μεθοδολογίας για την
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ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από διάφορους
εφαρμοσμένους επιστημονικούς κλάδους, με έμφαση
στη διοίκηση και στην υγεία.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής, εγγράφονται στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα από τη διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr και υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά και
εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υποψηφιότητας και καταχωρούν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τα στοιχεία 1 έως 6, εξαιρουμένων
όσων έχουν ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους
στο γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα
αντίγραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση της
Γραμματείας της Σχολής, καθώς επίσης και στα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για να στελεχώσει τη
συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού
- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
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- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης,
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες 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 άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ. 210-414
2249 και 210-414 2158).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Αριθμ. 20176768
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, της Σχολής
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Κατασκευών Προηγμένων
Τεχνολογιών Παραγωγής με τη Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων-Πεπερασμένων Στοιχείων».
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιομηχανικής
Διοίκησης και Τεχνολογίας (συνεδρίαση της 21-11-2017)
και σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1) τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/τ.Α’/21-9-2010),
2) τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως
ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ.
22α του ν. 4009/2011,
3) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 30 παρ. 1α του ν. 4452/2017,
4) τις διατάξεις του π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-52013) - περί Ίδρυσης των Σχολών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς,
5) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997
6) τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132/τ.Α’/29-6-1999),
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7) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15ζ, 21 παρ.
2 εδαφ. ιδ, 84 παρ. 9 και 88 παρ. β του ν. 4485/2017
(Καταργούμενες διατάξεις επί των άρθρων 9 και του
ν. 4009/2011) (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017)
8) το αριθμ. 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η εκλογή του Πρύτανη και των τριών (3)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου,
9) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
10) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 ΥΑ (ΦΕΚ
225/τ.Β’/31-1-2017) – ΑΠΕΛΛΑ,
11) της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-102016 (ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ- «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια…για το έτος
2018»,
12) της από 19-7-2017 απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής δώδεκα (12)
κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το έτος 2018 μίας (1) εκ των οποίων
κατανεμήθηκε στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και
Τεχνολογίας (ΦΕΚ 2922/τΒ’/25-8-2017),
13) του αριθμ. 20174920/14-9-2017 εγγράφου του
Πρύτανη περί επικαιροποίησης προκηρύξεων μετά τη
δημοσίευση του ν. 4485/2017
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και
Ανάλυση Κατασκευών Προηγμένων Τεχνολογιών Παραγωγής με τη Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων – Πεπερασμένων Στοιχείων».
Το επιστημονικό πεδίο της θέσης αφορά στη χρήση υπολογιστικών μεθόδων που στηρίζονται στη
χρήση πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση
προβλημάτων που εμφανίζονται σε σύγχρονες βιομηχανικές κατασκευές και εφαρμογές. Το γνωστικό
αντικείμενο περιλαμβάνει την εφαρμογή των πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών, τη μελέτη καταπονήσεων και
πρόβλεψη αιτιών αστοχίας κατασκευών/προϊόντων
και τη βελτίωσή τους πριν το στάδιο παραγωγής. Έμφαση δίνεται στη χρήση αριθμητικών μεθόδων με τη
χρήση πεπερασμένων στοιχείων για τη βιομηχανική
και βιοϊατρική μοντελοποίηση ειδικών προηγμένων
κατασκευών τρισδιάστατης εκτύπωσης (στρωματικής εναπόθεσης).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο.
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- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής, εγγράφονται στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα από τη διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr και υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά και
εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υποψηφιότητας και καταχωρούν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τα στοιχεία 1 έως 6, εξαιρουμένων
όσων έχουν ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στο
γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα
αντίγραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση της
Γραμματείας της Σχολής, καθώς επίσης και στα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για να στελεχώσει τη
συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού
- Το Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης,
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
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ακό 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 άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης
και Τεχνολογίας (τηλ. 210-414 2316 και 210-414 2164).
Πειραιάς, 6 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Αριθμ. 20180154
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις».
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης (συνεδρίαση της 4-10-2017) και σύμφωνα
με τα παρακάτω:
1) τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/τ.Α’/21-9-2010),
2) τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως
ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ.
22α του ν. 4009/2011,
3) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 30 παρ. 1α του ν. 4452/2017,
4) τις διατάξεις του π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α/28-52013) - περί Ίδρυσης των Σχολών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς,
5) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997,
6) τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (132/τ.Α’/29-6-1999) ,
7) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15ζ, 21 παρ. 2
εδαφ. ιδ, 84 παρ. 9 και 88 παρ. του ν. 4485/2017 (Καταργούμενες διατάξεις επί των άρθρων 9 και του
ν. 4009/2011) (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017),
8) το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/ 23-11-2017, όπως διορθώθηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 670/τ.ΥΟΔΔ /12-12-2017, στο
οποίο δημοσιεύθηκε η εκλογή του πρύτανη και των
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου με έναρξη
θητείας την 1-12-2017,
9) της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ,
10) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 ΥΑ (ΦΕΚ
225/τ.Β’/31-1-2017) – ΑΠΕΛΛΑ
11) της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-102016 (ΑΔΑ: 7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ- «Κα-
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τανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια…για το έτος
2018»
12) της από 19-7-2017 απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς περί κατανομής δώδεκα (12)
κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το έτος 2018 μίας (1) εκ των οποίων
κατανεμήθηκε στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (ΦΕΚ
2922/τΒ’/25-8-2017)
13) του αριθμ. 20174920/14-9-2017 εγγράφου του
πρύτανη περί επικαιροποίησης προκηρύξεων μετά τη
δημοσίευση του ν. 4485/2017
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας κενής (1) θέσης, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό
αντικείμενο «Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής, εγγράφονται στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα από τη διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr και υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά και
εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
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υποψηφιότητας και καταχωρούν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τα στοιχεία 1 έως 6, εξαιρουμένων
όσων έχουν ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στο
γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα
αντίγραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη
Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση της
Γραμματείας της Σχολής, καθώς επίσης και στα μέλη του
εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία
και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για να στελεχώσει τη
συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης,
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
- Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες 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 άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα
Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-414 2300).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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