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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ. :    360

             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)  Κεντρικής    Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη:1.Το  με  αριθμ.24/9-11-2016  Πρακτικό  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής ΤΕ.   2.Το  με  αριθμ.21/24-11-2016  Πρακτικό  της  Διεύθυνσης  της  Σχολής  Τεχνολογικών Εφαρμογών  του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας      3.Το  Αριθμ.  Φ.16/9282/Ζ2/19-01-2017  Υ.Α.(ΦΕΚ  56/τΓ’/26-01-2017)  «Έγκριση προκήρυξης    μιας  (01)θέσης  καθηγητή  (πρώτης  βαθμίδας)  του  Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»      4.Το Π.Δ.102/2013 (ΦΕΚ  136 τ.Α΄),  «Μετονομασία  του  ΤΕΙ  Σερρών σε  ΤΕΙ  Κεντρικής  Μακεδονίας-   Συγχώνευση-Κατάργηση Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ  Κεντρικής Μακεδονίας».

       5.Την υπ΄ αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 593τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012 με την οποία 
διαπιστώθηκε η  εκλογή  του Δημητρίου Πασχαλούδη,  ως  Προέδρου του Τ.Ε.Ι.  Σερρών (ΑΔΑ: 
ΒΕΙΕ9-Μ) με τετραετή θητεία και το Ν.4115/2013 αρθ.34 παρ.6.

                                                                 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την προκήρυξη της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.):

        ΣΧΟΛΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
       ΤΜΗΜΑ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 
 -Μιας (01) θέσης  Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών  Διατάξεων» -Τα  ελάχιστα  προσόντα  υποψηφίων  είναι  αυτά  που  περιγράφονται  στην υπ’αριθ.πρωτ.Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016  (ΑΔΑ:7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3)  διευκρινιστική εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Παιδείας  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  με  θέμα:  «Οδηγίες εφαρμογής του Ν.4369(Α ’27), του Ν.4386/2016 (Α’ 83) και του Ν. 4405/2016 (Α ’129)».  Συγκεκριμένα τα προσόντα των υποψηφίων προσδιορίζονται  με  το  άρθρο  τέταρτο  του Ν.4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 129/τΑ/13-7-2016)  Οι  αιτήσεις  των  υποψηφίων  μαζί  με  όλα  τα  δικαιολογητικά,  μέσα  σε  αποκλειστική προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  της  τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή από 25  -  02  - 2017  έως   και 27  - 03   - 2017) υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην  διαδικτυακή διεύθυνση https  ://  paella  .  minedu  .  gov  .  gr  /  .    ( Οι υποψήφιοι θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα ).

https://paella.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΨΨΙ469143-Ν00



Η  αναλυτική  προκήρυξη  είναι  διαθέσιμη  στην  ιστοσελίδα  του  Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής 
Μακεδονίας  (www.teicm.gr)  και  έχει  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του 
Ιδρύματος για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.  Για περαιτέρω  πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν  να απευθύνονται  στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα:  23210-49134 & 2321049181 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

                                                                                                       

                                                                                                        Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

                                                             Δημήτριος Πασχαλούδης 
               Καθηγητής   

ΑΔΑ: ΨΨΨΙ469143-Ν00
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