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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18
Η Σύγκλητος του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην υπ’ αριθμ. 1/12-12-2018
Συνεδρίασή της, μετά από την με αριθμ. 18/30-11-2017 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΑΤΕΙ/Θ, προκειμένου να προβεί στην
κάλυψη άμεσων διδακτικών 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 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄)
3. Του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α΄/30-06-1996) «Διορισμός ή πρόσληψη
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
4. Του Π.Δ.134/1999 (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. Το Π.Δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/03-06-2013) «Συγχώνευση Σχολών –
Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων –
Συγκρότηση Σχολών του ΑΤΕΙ/Θ»
7. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
τις παρακάτω θέση Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία
αντιμισθία για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΝΗΜΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση
Επενδύσεων στη Γεωργία - Θεωρία (ΑΟ)
(ΣΤ’ Εξ.)

3 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔ.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1. Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση
Επενδύσεων στη Γεωργία - Εργαστήριο
(ΑΟ) (ΣΤ’ Εξ.)

2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ 2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔ.

2.

Γεωργική Λογιστική (Δ’ Εξ.)

2 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔ Χ 8 ΟΜ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ 16 ΩΡΕΣ/ ΕΒΔ.

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς
συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα
γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν
διαμορφωθεί το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, τις διαθέσιμες
πιστώσεις και τις θέσεις που θα εγκριθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος και εφόσον
αυτές δεν καλυφθούν από μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του ΑΤΕΙ/Θ.
Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ
ορίζονται αυτά του Καθηγητή Εφαρμογών, 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 και είναι:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1.
2.

3.

Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα της
θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου
επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη
εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε
οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω
δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο
και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω
επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη
αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή
ΤΕΙ ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική
δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων,
η οποία

αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΙ
1. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της υπό πλήρωση
θέσης.
2. Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του
επιπέδου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που
προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω
επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία (3) έτη
διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού.
3. Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και
τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου
επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
Συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλα ΤΕΙ.
Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πλήρη τα προαναφερόμενα ελάχιστα προσόντα,
επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψηφίους που
κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα
προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.
Οι συμβάσεις των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών βάσει των
διατάξεων του Ν.2916/2001, μπορούν να διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος και
μπορούν να ανανεώνονται μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.
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 σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από Δημόσιες υπηρεσίες και όλους τους φορείς του Δημόσιου Τομέα.
Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου.
Επίσης γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις
του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο
εξωτερικό.

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.
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.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων, κ.κ. Βασιλική Ρόβα και Ευσταθία Καραγεωργίου στα
τηλέφωνα 2310 013865, 2310013862, 2310 013121.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ/Θ
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