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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 

Για την πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη Α.Τ.Ε.Ι.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 

του  ακαδημαϊκού έτους 2016-17 
  

     Το  Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην με αριθμ. 3/26-1-2017 συνεδρίασή 

του, μετά την με αριθμ. 1/18-1-2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών εφαρμογών (ΣΤΕΦ), 

προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών, ερευνητικών, ή άλλων 

επιστημονικών αναγκών του Τμήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Των άρθρων 15 και 19 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄) όπως 

αντικαταστάθηκαν με το Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) και συμπληρώθηκαν 

με τους Νόμους 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α΄), 3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ. Α΄) 

3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ. Α΄) και 3794/2009  (ΦΕΚ 156 τ. Α΄ ) 

2. Του άρθρου 80 παρ. 6, 19 και 22
α

 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) 

3. Του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 

4. Του Π.Δ. 134 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄/29-6-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 

Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας 

του ΥΠΕΠΘ» 

5. Του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/26-06-2002) «Διαδικασία και 

προϋποθέσεις πρόσληψης Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών 

Μαθημάτων στα ΤΕΙ» 

6. Του Π.Δ. 82/2013(ΦΕΚ 123/3-6-2013) Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία 

Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση 

Σχολών του ΑΤΕΙΘ.  

7. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-   

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημόσιου  Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την παρακάτω θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία 

αντιμισθία για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού   έτους 2016-2017, ως εξής: 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, για τη διδασκαλία του μαθήματος: 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  Β΄ εξάμηνο θεωρία 4 ώρες/εβδομάδα. Μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση άτομα ειδικότητας Μαθηματικού. 
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    Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του 

Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.1404/83(ΦΕΚ 173/24.11.84 τ. 

Α΄) όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 περ. Γ΄ του Ν. 

2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.01/τ. Α΄), το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 

260/17-10-2005/τ. Α΄). 

 

    Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Επιστημονικούς συνεργάτες σε όλα τα 

προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα  διαμορφωθούν στο χειμερινό 

και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, τις διαθέσιμες πιστώσεις 

και τις θέσεις που θα εγκριθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση (σε έντυπο του Τμήματος )   

2. Τίτλοι σπουδών (δίπλωμα ή πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Οι τίτλοι 

σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του 

κατά νόμου αρμόδιου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι 

προς του απονεμόμενους από τα Ανώτατα  Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και 

υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται η κύρια 

απασχόληση. 

4. Γενικά κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου. 

 

          Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, 

πρέπει να είναι αριθμημένα, να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλομένων 

δικαιολογητικών και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης  

στoν ημερήσιο τύπο, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού 

Τ.Ε. ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης, Τμήμα  Μηχανικών Αυτοματισμού  Τ.Ε, Τ.Κ. 57400 Τ.Θ.141 

Σίνδος. 

         

    Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. 

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. 

           Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στην 

ιστοσελίδα του ΑΤΕΙΘ  www.teithe.gr  

  Πληροφορίες θα δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών 

Αυτοματισμού Τ.Ε. κα. Χριστίνα Λαζαρίδου  στο τηλέφωνο 2310013939.  

 

 
               
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Α.Τ.Ε.Ι.-Θ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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