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Η Σχγθιεηνο ηνπ
Αιεμάλδξεηνπ ΤΕΙ Θεζζαινλίθεο ζηελ ππ’ αξ. 03/24-01-2018
ζπλεδξίαζή ηεο, κεηά απφ ηελ απφθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1/11-01-2018 Σπλέιεπζεο ηνπ
Τκήκαηνο Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ηεο Σρνιήο Δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ηνπ ΑΤΕΙ/Θ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο :
Τσλ άξζξσλ 15 θαη 19 ηνπ Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 η. Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 η. Α΄) θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηνπο Νφκνπο 3027/2002 (ΦΕΚ 152
η. Α΄), 3194/2003 (ΦΕΚ 267 η. Α΄) 3404/2005 (ΦΕΚ 260 η. Α΄) θαη 3794/2009 (ΦΕΚ 156 η.
Α΄ )
Τνπ άξζξνπ 80 παξ. 6, 19 θαη 22α ηνπ Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 η. Α΄)
Τνπ Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/η.Α΄) «Δηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο ζηε Δεκφζηα Δηνίθεζε»
Τνπ Π.Δ. 134 (ΦΕΚ 132 η.Α΄/29-6-1999) «Δηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο ζηα Αλψηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, Τερλνινγηθά Εθπαηδεπηηθά
Ιδξχκαηα θαη ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη Δεκφζηεο Υπεξεζίεο ηνπ
ρψξνπ ηεο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΥΠΕΠΘ»
Τνπ Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149/η.Α΄/26-06-2002) «Δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο
Σπλεξγαηψλ θαη Εθπαηδεπηηθψλ Εηδηθψλ Μαζεκάησλ ζηα ΤΕΙ»
Τνπ Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 η. Α΄) «Δηνηθεηηθέο ΑπινπζηεχζεηοΚαηαξγήζεηο,
Σπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Δεκφζηνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε
Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
ηηο παξαθάησ ζέζεηο Επηζηεκνληθψλ - Εξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία γηα
ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-18, σο εμήο:

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2017-2018
Καηεύθσνζη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων - Μάρκεηινγκ
Θέζεις Δπιζηημονικών σνεργαηών
1. «Μηθξννηθνλνκηθή» Θεσξία
3 σξ. Θεσξία + 2 σξ. Φ 2 νκ ΑΠ
2. «Χπρνινγία»
Θεσξία

7 σξ/εβδ
2 σξ/εβδ

Θέζεις Δργαζηηριακών σνεργαηών
1. «Σηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ»
Εξγαζηήξην 3 σξ Φ 2 νκ

6 ψξ/εβδ.

Σχλνιν
15 ωρ/εβδ
Τν Ίδξπκα δελ ππνρξενχηαη λα πξνζιάβεη Επηζηεκνληθνχο θαη Εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο ζε
φια ηα πξνθεξπζζφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα. Οη πξνζιήςεηο ζα γίλνπλ κε βάζε ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Ιδξχκαηνο φπσο απηέο ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ην εαξηλφ εμάκελν
ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-2018, ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη ηηο ζέζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ
γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018.
Τα ειάρηζηα πξνζφληα ησλ Επηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ ΤΕΙ νξίδνληαη απηά ηνπ Επίθνπξνπ
Καζεγεηή θαη ησλ Εξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ ΤΕΙ νξίδνληαη απηά ηνπ Καζεγεηή Εθαξκνγψλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν.1404/83(ΦΕΚ 173/24.11.84 η. Α΄) φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 4 πεξ. Γ΄ ηνπ Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.01 η. Α΄), ην αξ. 8
παξ. 1 ηνπ Ν.3404/2005 θαη είλαη:
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΔΗ
1. Δηδαθηνξηθφ Δίπισκα ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο
2. Τέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηάιιεινπ επηπέδνπ ή
αλαιφγσο κε ηε θχζε ηεο ζέζεο
πνπ πξνθεξχζζεηαη, ηζφρξνλε εξγαζία ζε
αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ή ζπκκεηνρή κε ακνηβή ζε νξγαλσκέλα εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, ή ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, αληίζηνηρσλ ζε θάζε
πεξίπησζε, κε ην επηζηεκνληθφ επίπεδν θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο πνπ
πξνθεξχζζεηαη. Η αλσηέξσ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κέρξη
δχν (2) έηε απηνδχλακε δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Τνκέα ζε Παλεπηζηήκηα ή
ΤΕΙ ή νκνηαγή Ιδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ
3. Σπλαθή πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη επηζηεκνληθή
δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ
ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο .
Σπλεθηηκάηαη ε πξνεγνχκελε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζην ίδην ή άιια ΤΕΙ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΔΗ
1. Μεηαπηπρηαθφο Τίηινο Σπνπδψλ ζπλαθήο κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο
2. Πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αληίζηνηρεο ηνπ επηπέδνπ
ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη απφ ηε
ιήςε ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο. Η αλσηέξσ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κέρξη ηξία (3) έηε δηδαθηηθφ έξγν ζε Παλεπηζηήκηα ή ΤΕΙ ή
νκνηαγή Ιδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ
3. Τεθκεξησκέλε ηθαλφηεηα ππεχζπλεο εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη
ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ή εθηέιεζεο ηκήκαηνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ
ζηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη.
Σπλεθηηκάηαη ε πξνεγνχκελε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζην ίδην ή άιια ΤΕΙ
Αλ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε πιήξε ηα πξναλαθεξφκελα ειάρηζηα πξνζφληα,
επηηξέπεηαη ε αλάζεζε κε σξηαία αληηκηζζία, δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε ππνςεθίνπο πνπ
θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ αληίζηνηρν βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα
πξνθεηκέλνπ πεξί Επηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ.
Οη ζπκβάζεηο ησλ Επηζηεκνληθψλ θαη Εξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Ν.2916/2001, κπνξνχλ λα δηαξθνχλ έλα αθαδεκατθφ έηνο θαη κπνξνχλ λα
αλαλεψλνληαη κέρξη δχν (2) αθφκα αθαδεκατθά έηε.
ΤΠΟΒΛΖΣΔΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
1. Αίηεζε (ζε έληππν ηνπ Τκήκαηνο )
2. Τίηινη ζπνπδψλ (δίπισκα ή πηπρίν, κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ).Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ή βεβαίσζε ηνπ θαηά λφκνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη πξνο ηνπ απνλεκφκελνπο απφ ηα
Αλψηαηα Ειιεληθά Εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα.

3. Πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) θαη ππεχζπλε δήισζε
ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ε θχξηα απαζρφιεζε.
4. Γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ.
Γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Οκνίσο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα
πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο
ηνπ δεκνζίνπ.
Επίζεο γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Τα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκεο κεηαθξάζεηο ηνπ
Ειιεληθνχ Υπνπξγείνπ Εμσηεξηθψλ ή Ειιεληθήο Δηπισκαηηθήο Αξρήο ζην εμσηεξηθφ.
Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ή βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη πξνο ηνπο ηίηινπο πνπ
απνλέκνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο.
Τα δηθαηνινγεηηθά ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθφ θάθειν κε έιαζκα, πξέπεη λα είλαη
αξηζκεκέλα λα ζπλνδεχνληαη απφ πίλαθα ππνβαιινκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα
ππνβιεζνχλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο
εκεξνκελίαο ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηoλ εκεξήζην ηχπν, ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα δίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Δηνίθεζεο
Επηρεηξήζεσλ θ. Ε. Γξεγνξηάδνπ ζην ηειέθσλν 2310 013564 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
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