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Πειραιάς, 11/01/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Συνέλευση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη συνεδρίαση της 03.12.2020
αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριών (3) θέσεων απασχόλησης διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει του Π.Δ. 407/80, προς
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021:
1) «Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών» (επιλογής μάθημα 4ου, 6ου,8ου εξαμήνου)
2) «Εφαρμογές και Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» (επιλογής μάθημα 4ου, 6ου,8ου εξαμήνου)
3) «Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων» (υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου)και «Ευρωπαϊκές Πολιτικές για
Μεταφορές και Λιμάνια» (επιλογής μάθημα 4ου,6ου,8ου εξαμήνου)
Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις δύνανται να υποβάλουν στη γραμματεία του τμήματος Ναυτιλιακών
Σπουδών ηλεκτρονικά στο email naf-secr@unipi.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή courier το αργότερο μέχρι τις
22/01/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος (Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιά, γραφείο 113, 1 ος
όροφος ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση υποψηφιότητας
Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών
αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά
δημοσιεύματα

Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος
του οικείου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου
επιπέδου στο σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της
αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε ηλεκτρονική μορφή)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο
Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οιανδήποτε άλλη επαγγελματική
απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.

Βεβαίωση ασφάλισης/εγγραφής στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (βεβαίωση ή αποδεικτικό κατοχής αριθμού μητρώου
ΙΚΑ)

Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2104142118 και στο
email mkouts@unipi.gr.




Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*
Καθηγητής Άγγελος Παντουβάκης
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του Τμήματος

