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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΪΝ – ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018-19
Η Σφγκλθτοσ του Α.ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ ςτθν υπ’ αρ. 22/27-09-2018 ςυνεδρίαςι τθσ, μετά τθν υπϋ
αρ. 8/05-09-2018 απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ
Διοίκθςθσ και Οικονομίασ προκειμζνου να προβεί ςτθν κάλυψθ διδακτικϊν αναγκϊν του
τμιματοσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ :
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Των άρκρων 15 και 19 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Αϋ) όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τον Ν.
2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Αϋ) και ςυμπλθρϊκθκαν με τουσ Νόμουσ 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Αϋ),
3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Αϋ), 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ. Αϋ), 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Αϋ ), τθν περ.
β, παρ.16 του άρκρου 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Αϋ/4-8-2017) και το άρκρο 9 του
Ν.4521/2-3-2018,
Του άρκρου 80 παρ. 6, 19 και 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Αϋ),
Του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Αϋ) «Διοριςμόσ ι πρόςλθψθ πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ»,
Του Π.Δ. 134 (ΦΕΚ 132 τ.Αϋ/29-6-1999) «Διοριςμόσ ι πρόςλθψθ πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα και
λοιπά Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ του χϊρου τθσ
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του ΥΠΕΠΘ»,
Του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149/τ.Αϋ/26-06-2002) «Διαδικαςία και προχποκζςεισ πρόςλθψθσ
Συνεργατϊν και Εκπαιδευτικϊν Ειδικϊν Μακθμάτων ςτα ΤΕΙ»,
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ- Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».

προκηρφςςει
τισ παρακάτω κζςεισ Επιςτθμονικϊν & Εργαςτθριακϊν Συνεργατϊν με ςφμβαςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι ανάκεςθ διδακτικοφ ζργου με ωριαία αντιμιςκία για το
χειμερινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-19, ωσ εξισ:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019
Α. Κατεφκυνςθ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - Μάρκετινγκ

Θέςεισ Εργαςτηριακών υνεργατών
1. «Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι»

Εργαςτιριο 2 ϊρεσ Χ 3 ομάδεσ

6 ϊρεσ/εβδ.

2. «Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα ςτο Μάρκετινγκ» Εργαςτιριο 2 ϊρεσ Χ 3 ομάδεσ 6 ϊρεσ/εβδ.
Β. Κατεφκυνςθ Διοίκθςθσ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων και Επιχ. Φιλοξενίασ
Θέςεισ Επιςτημονικών υνεργατών
1. «Τουριςτικι Νομοκεςία» Θεωρία
2. «Οινοτουριςμόσ – Ποτά» Θεωρία

4 ϊρεσ/εβδ.
5 ϊρεσ/εβδ.

Θέςεισ Εργαςτηριακών υνεργατών
1.

«Αρχζσ Γενικισ Λογιςτικισ» - Εργαςτιριο (2 ωρ.Χ 5 ομ.)

10 ϊρεσ/εβδ.

Το Κδρυμα δεν υποχρεοφται να προςλάβει Επιςτθμονικοφσ και Εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ ςε
όλα τα προκθρυςςόμενα γνωςτικά αντικείμενα. Οι προςλιψεισ κα γίνουν με βάςθ τισ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του ιδρφματοσ όπωσ αυτζσ κα ζχουν διαμορφωκεί το χειμερινό και το
εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2018-19, τισ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ και τισ κζςεισ που κα
εγκρικοφν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19.
Η κάλυψθ των κζςεων κα γίνει ανάλογα με τισ ανάγκεσ του τμιματοσ και εφόςον αυτζσ δεν
καλυφκοφν από μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό του ΑΤΕΙ/Θ.
Τα ελάχιςτα προςόντα των Επιςτθμονικϊν Συνεργατϊν ΤΕΙ ορίηονται αυτά του Επίκουρου
Κακθγθτι και των Εργαςτθριακϊν Συνεργατϊν ΤΕΙ ορίηονται αυτά του Κακθγθτι Εφαρμογϊν,
ςφμφωνα με το άρκρο 19 του Ν.1404/83(ΦΕΚ 173/24.11.84 τ. Αϋ) όπωσ αυτό ιςχφει μετά τθν
αντικατάςταςι του με το άρκρο 4 περ. Γϋ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.01 τ. Αϋ), το αρ. 8
παρ. 1 του Ν.3404/2005 , το αρ. 20 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Αϋ//4-9-2018) και το άρκρο 9
του Ν.4521/2-3-2018 (ΦΕΚ 38/τ. Αϋ/2-3-2018) και είναι:
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΣΕΙ :
i.
Διδακτορικό Δίπλωμα ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ
ii.
Τρία (3) ζτθ τουλάχιςτον
ι αυτοδφναμθσ διδαςκαλίασ μετά τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτο γνωςτικό
αντικείμενο του Τομζα ςε Α.Ε.Ι. ι ομοταγι ιδρφματα του εξωτερικοφ
ι αναγνωριςμζνου επαγγελματικοφ ζργου ανάλογου επιπζδου ςε ςχετικό επιςτθμονικό πεδίο
ι εργαςίασ ςε αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα τθσ χϊρασ ι τθσ αλλοδαπισ
ι ςυμμετοχισ με αμοιβι ςε οργανωμζνα ερευνθτικά προγράμματα.
Το χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) ετϊν μπορεί να κατανζμεται ςυνδυαςτικά ςτισ ανωτζρω
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ είναι αντίςτοιχεσ με το επιςτθμονικό επίπεδο και
ςυναφείσ με το γνωςτικό πεδίο τθσ κζςθσ που προκθρφςςεται.
iii.
Πρωτότυπεσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά αναγνωριςμζνου κφρουσ,
αυτοδφναμεσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ερευνθτζσ ι πρωτότυπθ επιςτθμονικι μονογραφία,
εξαιρουμζνων των αυτοεκδόςεων ι ςυνδυαςμόσ των παραπάνω. Συνεκτιμάται και το κατά πόςο
το ςυνολικό ζργο του υποψθφίου κεμελιϊνει προοπτικζσ ακαδθμαϊκισ εξζλιξισ του.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΣΕΙ :
i.
Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν ςυναφισ με τθν ειδικότθτα τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ
ii.
Τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ αντίςτοιχθσ του επιπζδου
ςπουδϊν ςε αντικείμενο ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ που προκθρφςςεται ι
ιςόχρονθσ εργαςίασ ςε αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα ι ςυμμετοχισ με αμοιβι ςε
οργανωμζνα ερευνθτικά προγράμματα ι ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω δραςτθριοτιτων,
αντίςτοιχων ςε κάκε περίπτωςθ, με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ που προκθρφςςεται. Η
ανωτζρω επαγγελματικι δραςτθριότθτα μπορεί να περιλαμβάνει μζχρι ζνα χρόνο διδακτικό
ζργο ςε Πανεπιςτιμια ι ΤΕΙ ι ομοταγι Ιδρφματα του εξωτερικοφ.
iii.
Συναφι προσ το αντικείμενο τθσ κζςθσ που προκθρφςςεται επιςτθμονικι δραςτθριότθτα
που τεκμαίρεται από ικανότθτα εφαρμογισ επιςτθμονικϊν γνϊςεων και τεχνολογικϊν
μεκόδων ι εκτζλεςθ τμιματοσ ι ολοκλθρωμζνων ερευνθτικϊν ζργων, θ οποία αποδεικνφεται
από πρωτότυπεσ δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά αναγνωριςμζνου κφρουσ.
Αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι με πλιρθ τα προαναφερόμενα ελάχιςτα προςόντα, επιτρζπεται θ
ανάκεςθ με ωριαία αντιμιςκία, διδακτικοφ ζργου ςε υποψθφίουσ που κατζχουν τουλάχιςτον τον
αντίςτοιχο βαςικό τίτλο ςπουδϊν και διδακτορικό δίπλωμα προκειμζνου περί Επιςτθμονικϊν
Συνεργατϊν.
Οι ςυμβάςεισ των Επιςτθμονικϊν και Εργαςτθριακϊν Συνεργατϊν βάςει των διατάξεων του
Ν.2916/2001, μποροφν να διαρκοφν ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ και μποροφν να ανανεϊνονται μζχρι
δφο (2) ακόμα ακαδθμαϊκά ζτθ.

1.
2.

3.
4.

ΤΠΟΒΛΗΣΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :
Αίτθςθ (ςε ζντυπο του Τμιματοσ)
Τίτλοι ςπουδϊν (δίπλωμα ι πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).Οι τίτλοι ςπουδϊν του
εξωτερικοφ πρζπει να ςυνοδεφονται από πράξθ ι βεβαίωςθ του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου,
με τθν οποία αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμοι προσ του απονεμόμενουσ από τα Ανϊτατα Ελλθνικά
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα.
Πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι) και υπεφκυνθ διλωςθ του
Ν.1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνεται θ κφρια απαςχόλθςθ.
Γενικά κάκε ςτοιχείο που να αποδεικνφει τα προςόντα του υποψθφίου.
Γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα.
Ομοίωσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου.
Επίςθσ γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
Τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμεσ μεταφράςεισ του
Ελλθνικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν ι Ελλθνικισ Διπλωματικισ Αρχισ ςτο εξωτερικό.
Οι τίτλοι ςπουδϊν του εξωτερικοφ πρζπει να ςυνοδεφονται από πράξθ ι βεβαίωςθ του οικείου
οργάνου με τθν οποία αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμοι προσ τουσ τίτλουσ που απονζμονται από τα
εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ.

Τα δικαιολογθτικά τοποκετθμζνα ςε ειδικό πλαςτικό φάκελο με ζλαςμα, πρζπει να είναι
αρικμθμζνα να ςυνοδεφονται από πίνακα υποβαλλομζνων δικαιολογθτικϊν και να υποβλθκοφν
μαηί με τα βιογραφικά ςθμειϊματα ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι pdf, μζςα ςε
αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ τθσ τελευταίασ
δθμοςίευςθσ ςτoν θμεριςιο τφπο, ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα δίδονται από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων κ. Ζφθ Γρθγοριάδου ςτο τθλζφωνο 2310 013 564.

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ ΣΟΤ ΑΣΕΙ/Θ
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