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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αρ Πρωτ 2022011802
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής

Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς στην 4η συνεδρίαση της Συνέλευσης στις
1 7.1 2.2021
αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών 3 διδασκόντων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80 σε συνδυασμό
με τη Φ.1 1/136247/22/25-10-2021 Υπουργική Απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων για την κάλυψη
αναγκών του Τμήματος για το εαρινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2021 2022 στα ακόλουθα αντικείμενα

εκπαιδευτικών

1

α Πληροφοριακά Συστήματα εργαστήριο 2 ώρες

6ο εξάμηνο σπουδών
β Επικοινωνίες Πολυμέσων εργαστήριο 2 ώρες 6ο
εξάμηνο σπουδών
γ Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα

εργαστήριο 2 ώρες 6ο εξάμηνο σπουδών
2 α Ασύρματες Επικοινωνίες εργαστήριο 2 ώρες 6ο
εξάμηνο σπουδών
β Στοχαστικές Ανελίξεις εργαστήριο 2ώρες 2ο εξάμηνο
σπουδών
3 α Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα εργαστήριο 2
ώρες 4ο εξάμηνο σπουδών

Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης εργαστήριο
2 ώρες 6ο εξάμηνο σπουδών
Για την υποβολή υποψηφιότητας για τις ανωτέρω θέσεις
απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά
Αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή
Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικό ισοτιμίας
από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν
στο εξωτερικό σε ηλεκτρονική μορφή
Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα
β

υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
σε ηλεκτρονική μορφή
Επιστημονικές εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή
Όποιος επιλεγεί και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή
μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα
γνωματεύσεις ιατρών α παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών στις
οποίες να πιστοποιείται η καταλληλόλητα από άποψη
υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης άρθρο 7
Ν.421 0/2013 τ.Α'254

Επίσης για όποιον επιλεγεί και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος
ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ η υπηρεσία θα αναζητήσει

αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά
α Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας από
το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης
της Ελληνικής Ιθαγένειας
β Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάταξης τύπου
Α του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου από το οποίο
να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική
υποχρέωση γι αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα απ
αυτές Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού
γ Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
Όποιος επιλεγεί και είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος
ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα σχετική

άδεια από την υπηρεσία του
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 10/02/2022
στην παρακάτω διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Ανδρούτσου 150 5ος όροφος γραφείο 503
Πειραιάς ΤΚ 18532
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2104142752 και
στο δίτοϋ φουρου@υη.ρί.9Γ

Πειραιάς 18 Ιανουαρίου 2022
υπογραφή
Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Η Μαγκλογιάννης

Ή υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο
στο αρχείο του Τμήματος

φυλάσσεται

