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Για ηην ππόζλητη Δνηεηαλμένυν Γιδαζκόνηυν ηος Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ 

Δπισειπήζευν,  ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 173 ηος ν. 4957/2022   

(ΦΔΚ 141/21-7-2022 η. Α’). 

 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

ζηελ ππ’ αξηζ. 6/23-11-2022 ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε 

Δληεηαικέλσλ Γηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ γηα ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2022-2023 θαηφπηλ ηεο ππ’ 

αξηζκ. Φ11/116043/Ε2/23-9-2022  απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 210/6-10-2022 απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ λ. 4957/2022 (ΦΔΚ 141/21-7-2022 η. 

Α’), κε κεξηθή απαζρφιεζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

 

Α. ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Λνγηζηηθή» γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο:  

     ΒΑ_307 Δλεγκηική (Δπιλογήρ 8
ος

 εξάμηνος) 

 

Β. ην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Υξεκαηννηθνλνκηθά» γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο: 

     ΒΑ_122 Υπημαηοοικονομική Γιοίκηζη (Τποσπευηικό 4
ος

 εξαμήνος) 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κέρξη 

23/12/2022 αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξέπεη λα θέξνπλ 

αξίζκεζε απνθιεηζηηθά είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ε ππνβνιή 

γίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο e-mail, usb stick, δηθηπαθφ ηφπν – cloud πνπ 

δεκηνπξγεί ε Γξακκαηεία) θαη λα δειψζνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν 

ηζρχεη ε αίηεζή ηνπο. 

Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

1. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη πηζηνπνηεηηθά ηζνηηκίαο απφ ην 

ΓΟΑΣΑΠ, εθφζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ. 

2. Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 

3. Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο [ζε ηξία (3) αληίηππα ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο 

έληππεο αίηεζεο]. 

4.      Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα. 

5.  Φσηνηππία θαη ησλ δχν φςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

6.  Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ εκπίπηνπλ ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 9. ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ λ. 4957/2022 (ΦΔΚ 141/21-7-2022 η. 

Α’) ζηηο νπνίεο νξίδεηαη:  

ΑΔΑ: 60ΠΑ469Β7Θ-ΛΦΤ



          « 9. Δεν επιηπέπεηαι η απαζσόληζη ωρ ενηεηαλμένων διδαζκόνηων θςζικών 

πποζώπων πος έσοςν μία (1) από ηιρ ακόλοςθερ ιδιόηηηερ:  

          α) Ομόηιμοι Καθηγηηέρ και αθςπηπεηήζανηα μέλη Δ.Ε.Π. ηος οικείος ή άλλος 

Α.Ε.Ι. ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, 

       β) μέλη Δ.Ε.Π. Ειδικού Εκπαιδεςηικού Πποζωπικού (Ε.Ε.Π.), Επγαζηηπιακού    

Διδακηικού Πποζωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και Ειδικού Τεσνικού Επγαζηηπιακού 

Πποζωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) ηων Α.Ε.Ι. 

         γ) επεςνηηέρ και λειηοςπγικοί επιζηήμονερ επεςνηηικών και ηεσνολογικών θοπέων  

ηος άπθπος 13Α ηος ν. 4310/2014 (Α΄258) και λοιπών επεςνηηικών οπγανιζμών,  

         δ) ζςνηαξιούσοι ηος ιδιωηικού ή εςπύηεπος δημόζιος ηομέα, 

         ε) ςπάλληλοι με ζσέζη δημοζίος δικαίος ή Ιδιωηικού Δικαίος Αοπίζηος Χπόνος ζε 

θοπείρ ηος δημοζίος ηομέα, όπωρ αςηόρ οπιοθεηείηαι ζηην πεπ. α) ηηρ παπ. 1 ηος 

άπθπος 14 ηος ν. 4270/2014,  

         ζη) θςζικά ππόζωπα πος έσοςν ςπεπβεί ηο εξηκοζηό έβδομο (67
ο
) έηορ ηηρ 

ηλικίαρ.» 

7.   Οη ππνςήθηνη πνιίηεο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείινπλ λα 

ππνβάινπλ, εθηφο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη Πηπρίν ή Μεηαπηπρηαθφ 

Σίηιν πνπδψλ Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή Απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή 

Δμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ απφ ην 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε 

θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. 

Οι διδάζκονηερ πος θα επιλεγούν οθείλοςν: 

1.       Να πξνζθνκίζνπλ Γλσκάηεπζε (α) Παζνιφγνπ ή Γεληθνχ Ηαηξνχ θαη (β) 

Φπρηάηξνπ είηε δεκνζίνπ είηε ηδησηψλ, πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ πγεία ηνπ 

ππνςεθίνπ, πξνθείκελνπ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο 

ζέζεο. 

2.       Να ζπκπιεξψζνπλ ηελ ειεθηξνληθή θφξκα Γήισζεο ηνηρείσλ 

Απνδεκίσζεο  «Δνηεηαλμένοι Γιδάζκονηερ»  ζηε   δηεχζπλζε    

https://sis.upatras.gr/    θάλνληαο ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ Ηδξπκαηηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ ηεο κνξθήο user@upatras.gr πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί απφ ην 

Σκήκα Γηθηχσλ  Παλεπηζηεκίνπ  Παηξψλ. Όζνη δελ έρνπλ ζα πξέπεη λα 

θάλνπλ αίηεζε online επηιέγνληαο «Δνηεηαλμένοι Γιδάζκονηερ». ηε 

ζπλέρεηα   επηθνηλσλνχλ κε ην UPnet γηα ηελ   παξάδνζε   ηνπ   

ινγαξηαζκνχ ρσξίο λα απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία. 

3.       Δθφζνλ θαηέρνπλ έθηαθηε ζέζε ζην Γεκφζην, ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ ή ζηνλ 

επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.), ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ απφ ηελ 

Τπεξεζία ηνπο ζρεηηθή άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ  θαη λα ηελ 

αλαξηήζνπλ ζηελ ελ ιφγσ εθαξκνγή. Δλαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρεη εθδνζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο ε 

σο άλσ βεβαίσζε, ππνρξενχληαη λα  αλαξηήζνπλ ηελ αίηεζε πνπ έρνπλ 

ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηνπο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο, ζπλνδεπφκελε απφ Τπεχζπλε Γήισζε φηη ηελ έρνπλ 

θαηαζέζεη θαη δεζκεχνληαη  γηα ηελ πξνζθφκηζή ηεο, ακέζσο κφιηο ηελ 

παξαιάβνπλ. Ζ κε αλάξηεζε ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη,  ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή 

χκβαζεο. 

 

Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη φηη: 

Α. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γεκάξρνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν 

ηξφπνο θαη ν ρξφλνο απνθηήζεσο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο, ζα αλαδεηεζεί 

https://sis.upatras.gr/
mailto:user@upatras.gr
https://mussa.upnet.gr/index.php?action=applyUserAccount
https://www.upnet.gr/contact/
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απηεπαγγέιησο απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο Πξάμεο 

Πξφζιεςεο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ππνβάιιεηαη αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ Κξάηνπο, ηελ 

ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο. 

Β. Σν αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Υξήζεο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ 

Σχπνπ Α΄ ηνπ αξκφδηνπ ηξαηνινγηθνχ Γξαθείνπ, ζα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο 

απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Πξάμεο Πξφζιεςεο. 

 

Ζ πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α.Δ.Η. θαηφπηλ 

έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (απφθαζε 

θαηαλνκήο Τ.ΠΑΗ.Θ. Φ11/116043/Ε2/23-9-2022). 

 

Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, έσο 23/12/2022. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ:  Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε, Ρίνλ Αραΐαο Σ.Κ.: 

26504 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Γξακκαηεία Σκήκαηνο, ηειέθσλα 2610 969974, 969975, 969988, 

969968 

ΗΣΟΣΟΠΟ: www.bma.upatras.gr  

ΔMAIL: secretar@upatras.gr               

 

 

 

                            Πάηξα, 7 Γεθεκβξίνπ 2022 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ 

 

 

Ανδπέαρ Νεάπσος 

Καθηγηηήρ 

http://www.bma.upatras.gr/
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