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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 
Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Καθηγητής Δημήτριος Χασάπης, 
έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
      α) Του άρθρου 19, παρ. 4 του Νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ Α 17/15-02-2017), 

σύμφωνα με την οποία:  «Οι περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «α. Επιστήμονες αναγνωρισμένου 
επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι 
διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως 
ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου 
του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του 
ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. Οι συμβάσεις που 
συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των 
Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της 
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα 
από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση 
Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι 
ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα, 
μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός 
χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά 
έτη.». «γ. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε 
περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο 
κάθε φορά όριο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό 
έργο που παρέχουν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ενώ 
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στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού 
έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της απασχόλησης. Η κάλυψη της 
αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το 
Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων 
οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης 
προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα».  

       β) Του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως 
ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

       γ) Του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία, διασφάλιση της   
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

  δ) του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

  ε) Του αριθμ. 102/5.6.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. 
Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση 
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθμ. 127/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 
190/τ.Α΄/2013) και την παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 
38/τ.Α΄/2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 

2. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30.11.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 642, τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ./4.12.2017), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας Χασάπη Δημητρίου του Δημητρίου, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία τεσσάρων ετών, από 1.12.2017 έως 
30.11.2021, καθώς επίσης και η εκλογή των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας 
Δαυίδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Μυροφόρας Ευαγγελίας, 
Στρουθόπουλου Χαράλαμπου και Μωυσιάδη Αναστασίου ως Αντιπρυτάνεων 
του Ιδρύματος, με την ίδια θητεία. 

3. Το άρθρο 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα 
Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του 
Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

4. Την αριθμ. 462/42/22.11.2018 (θέμα 12ο) απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την εισήγηση της Συνέλευσης του  Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 
 

Προκηρύσσει 
 

Την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για την ανάθεση διδακτικού έργου, καθοριζόμενου δια της 
συμβάσεως, μετά την εισήγηση της Συνέλευσης του  Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας, (στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τα μαθήματα που προκηρύσσονται). 
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Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των 
αφυπηρετησάντων μελών του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου Τομέα. 
Κατά την αξιολόγηση θα συνεκτιμηθούν θετικά το επιστημονικό έργο, η 
επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, η εξαιρετική τεχνική εμπειρία των 
υποψηφίων, καθώς και η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας ή σε άλλα ΑΕΙ (σύμφωνα με, Π.Δ. 163/2002, Π.Δ. 407/80, το άρ. 29 του 
ν. 4009/2011 όπως ισχύει) και ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει τη θέση. 
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Εισηγητική Επιτροπή που θα 
συγκροτηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και η σχετική εισήγησή της 
θα εγκριθεί από την Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
και τη Σύγκλητο  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 
 Ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ώρες για τους κατόχους διδακτορικού 
και τις δεκαέξι (16) ώρες αντίστοιχα για τους υποψήφιους διδάκτορες είτε τους 

διαθέτοντες εξαιρετική τεχνική εμπειρία.  
Σε υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μόνιμου ή συμβασιούχου υπαλλήλου 
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο 
μέχρι τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση.  
Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σε όλα τα 
προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα.  
Το τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να τους αναθέσει παράλληλα με τα διδακτικά τους 
καθήκοντα την επίβλεψη ορισμένου αριθμού πτυχιακών εργασιών 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση, διαθέσιμη στις ιστοσελίδες των οικείων Τμημάτων. 
2. Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ, συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 
3. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, συναφής με το 
γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσει το Τμήμα.  
4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: α) έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές, β) δεν έχουν καταδικαστεί ποτέ, για κανένα λόγο και από κανένα δικαστήριο 
της χώρας και γ) το ακριβές αντικείμενο της κύριας απασχόλησης του 
ενδιαφερόμενου. Για τους μη δημοσίους υπαλλήλους η Υπεύθυνη Δήλωση θα 
περιλαμβάνει και τέταρτη αναφορά, ως εξής: δ) δεν είμαι Δημόσιος Υπάλληλος του 
ευρύτερου ή στενότερου δημόσιου τομέα. ε) Οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα 
του μόνιμου ή συμβασιούχου υπαλλήλου του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, μαζί με τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας, πρέπει να καταθέσουν και την  
άδεια από την υπηρεσία τους για την απασχόληση αυτή μετά από σύμφωνη γνώμη 
του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 
είναι αδύνατον να κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά  η άδεια της υπηρεσίας του 
υπαλλήλου, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπου θα 
δηλώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση στην υπηρεσία του για την έκδοση της 
σχετικής άδειας και ότι αυτή θα προσκομισθεί με την ανάθεση διδακτικού έργου 
και οπωσδήποτε εντός δύο (2)  μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
(ημερομηνία έναρξης της σύμβασης). Η μη προσκόμιση της άδειας από την 
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Υπηρεσία, εντός των προβλεπόμενων ορίων συνεπάγεται την ανάκληση της 
ανάθεσης του διδακτικού έργου. 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να συνοδεύονται από πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς 
και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων  που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, 
της παρ.2 του αρ.1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) ή ακριβή αντίγραφά 
τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. 
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις 
και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του 
εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, 
με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. 
Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, η Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 4305/2014, πριν από την έναρξη της απασχόλησή τους. 
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρων 
δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο 
Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ 
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) 
ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 
στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από 30.11.2018 έως και 06.12.2018, αίτηση μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
(μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως εμφανίζεται παρακάτω:. 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: tlog@teicm.gr  

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και 
πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για 
διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τις Εισηγητική 
Επιτροπή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και αφορούν στα 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 
     Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στον 
ιστότοπο του Ιδρύματος και στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, σε χρόνο 
που θα καθορισθεί από το Τμήμα, η εισηγητική έκθεση της αξιολογικής κατάταξης 
των υποψηφίων, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση με δική τους 
ευθύνη και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία αναρτήσεως της εισηγητικής έκθεσης. 
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    Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής 
έκθεσης, δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν 
δε υποβληθέν απορρίπτεται ως απαράδεκτο. 
    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπομνημάτων οι πίνακες αξιολογικής 
κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορούν να τροποποιηθούν για κανέναν απολύτως 
λόγο και ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο συντάχθηκαν. 
      Περισσότερες πληροφορίες  δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
την Γραμματεία του Τμήματος και στο τηλέφωνο: 

 Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τηλ. 2321049136 
 
 
 
                                                                                  Ο ΠΡYTΑΝΗΣ  
Εσωτ. διανομή                                         ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Σχολή/Τμήμα          
Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι.                                                        
Πίνακας Ανακοινώσεων                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΧΑΣΑΠΗΣ 
                                                                                     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α/Α Γνωστικό Αντικείμενο  Μάθημα  Ώρες 

  Τίτλος Εξάμηνο Θ ΑΠ Ε 

1 Μαθηματικά Γενικά και 

Χρηματοοικονομικά 

Μαθηματικά 

Α 2 2  

 Επιχειρησιακή Έρευνα Γ 3 1  

2 Χρηματοοικονομικά Διαχείριση κινδύνου Ζ 2 2  
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