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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.),
κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων, Αγροτουρισμός και Πληροφοριακά Συστήματα».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιδ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α ́).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (112 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 (254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ́) όπως
ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α ́).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α ́), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α ́) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄).
8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα: το άρθρο 1
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», το άρθρο 2
«Ορισμοί», το άρθρο 13 «Σύγκλητος», το άρθρο 21 «Συνέλευσης Τμήματος» και το άρθρο
84 «Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α έως Ε».
9. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν.
4485/2017
10. Τις διατάξεις της παραγράφου γ του άρθρου 41 του Ν. 4521/2018, περί μη ανάγκης
έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
ΠΥΣ33/2006 (Α’280) για την προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι,
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11. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄/3-8-2018).
12. Tις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».
13. Τις διατάξεις των π.δ. 147/2009 (ΦΕΚ 189 Α΄/29-9- 2009), 117/2002 (ΦΕΚ 99 Α΄/1-52002) και 118/2002 (ΦΕΚ 99 Α΄/1-5-2002).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2013 «Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων –
Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (123 A΄)
15. Την παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016
16. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./56/32568/22.10.2015 (ΦΕΚ 2307/ τ.Β ́/ 26.10.2015), όπως
τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.Κ./3/ oικ.1972/25.1.2016 (ΦΕΚ 210/τ.Β ́/ 5.2.2016)
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
17. Την αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την
εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/
τ.Α΄/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.».
18. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμ.
148404/Ζ2/14.9.2016 με θέμα «Διορισμοί μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ».
19. Την υπ’ αριθμ. ΔΦ10.1/90 (ΦΕΚ 341/τ. Β ́/11-2.2019) κανονιστική απόφαση της
Συγκλήτου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης «Διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλογής και
περιοδικής αξιολόγησης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης».
20. Την αριθμ. 185/12-10-2018 Πράξη του Πρύτανη του ΑΤΕΙ/Θ, (ΦΕΚ 1185/18-102018/τ.Γ΄) αυτοδίκαιης παραίτησης της Χατζηγεωργίου Χρυσούλας από τη μόνιμη θέση
Ε.ΔΙ.Π. κατηγορίας ΠΕ, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων, Αγροτουρισμό και Πληροφοριακά Συστήματα», λόγω διορισμού της σε
μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Διοίκηση ποιότητας υπηρεσιών και μοντελοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη σε
ειδικές μορφές τουρισμού και στον αγροτουρισμό» του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, αριθμ. 136/7-8-2018 πράξη Πρύτανη του
ΑΤΕΙ/Θ (ΦΕΚ 1053/21-9-2018/τ.Γ΄),
21. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΤΕΙ/Θ Συνεδρίαση αριθμ. 5/1-3-2019
22. Την πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συνεδρίαση 1/13-22019
23. Την αρ. 193992/Ζ1/10-11-2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, (579/Υ.Ο.Δ.Δ.).
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού, (Ε.ΔΙ.Π.), ως εξής:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής
βαθμίδας Δ’ με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων,
Αγροτουρισμό και Πληροφοριακά Συστήματα», προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό
εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή
εργαστηριακών, καθώς επίσης και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία της Διοίκησης
Αγροτουρισμού & Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, της Διοίκησης & Μάρκετινγκ
Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων, των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, της
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Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στον Τουρισμό και τέλος, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
στον Τουρισμό.
Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι:
1. Κατοχή Πτυχίου Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
2. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Θα συνεκτιμηθεί εκπαιδευτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιοτήτων:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης πτυχίων
από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής συνυποβάλλονται και οι σχετικές πράξεις ή βεβαιώσεις
ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Αντίγραφα επιστημονικού και συγγραφικού έργου ή δημοσιεύσεων.
5. Βεβαίωση του τίτλου της διπλωματικής εργασίας.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο ξένης γλώσσας.
7. Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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.
8. Αποδεικτικά απόκτησης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής ή επιστημονικής προϋπηρεσίας.
9. Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
11. Εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν
έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986,
όπου δεσμεύεται ότι θα έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή θα έχει
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού του. Το
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
12. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα της
αντίστοιχης θέσης.
- Τα δικαιολογητικά 9, 10 και 11 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
- Το δικαιολογητικό 12 θα κατατεθεί στην υπηρεσία από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί κατά
την ημέρα της ορκωμοσίας.
- 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 άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/ Α ́/26.3.2014) ή ακριβή αντίγραφα 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.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν τις
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αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων α) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και β) σε έντυπη
μορφή. Στην περίπτωση (β) τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι
τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα,
συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων καθώς και από το τυχόν
επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης. Τα
ανωτέρω δικαιολογητικά θα είναι στη διάθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής που
συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση
των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που
ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Πληροφορίες: Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τηλ.
2310013564.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Ενιαίου Φορέα 1019-905 της ομάδας
λογαριασμών 2120 και 2190 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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