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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  
    ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016-17 

 
 
Το  Συµβούλιο  του  Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 5/9-2-2017        
συνεδρίασή του,  µετά από την  απόφαση της Συνέλευσης του  Τµήµατος 
Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης  1/25-1-2017  της Σχολής 
∆ιοίκησης και Οικονοµίας του ΑΤΕΙ/Θ, προκειµένου να προβεί στην κάλυψη 
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΄) «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» 
4. Του Π.∆. 134 (ΦΕΚ 132 τ.Α΄/29-6-1999) «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες του χώρου της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας 
του ΥΠΕΠΘ» 

5. Του Π.∆. 163/2002 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/26-06-2002) «∆ιαδικασία και 
προϋποθέσεις πρόσληψης Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών 
Μαθηµάτων στα ΤΕΙ» 

6. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-   Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου  Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

τις παρακάτω θέσεις Επιστηµονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου µε ωριαία 
αντιµισθία για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-17, ως εξής: 
 
  



ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 
 
1) Μία (1) θέση επιστηµονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του µαθήµατος 
του Β΄ Τοµέα Μαθηµάτων «Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Υλικού και 
Πληροφοριών» 
«Περιγραφική Καταλογογράφηση Ι»   Θεωρία                3 ώρες/εβδοµάδα 
 
 
 

2) Μία (1) θέση επιστηµονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του µαθήµατος 
του  Β΄ Τοµέα Μαθηµάτων «Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Υλικού και 
Πληροφοριών» 
«Θησαυροί»    Θεωρία                                                      2ώρες/εβδοµάδα 

                

 

3) Μία (1) θέση εργαστηριακού συνεργάτη για τη διδασκαλία του µαθήµατος 

του Β΄ Τοµέα Μαθηµάτων «Επεξεργασία και ∆ιαχείριση Υλικού και 

Πληροφοριών»  

«Θησαυροί»       Εργαστήριο                                         4ώρες/εβδοµάδα 

 

 
4) Μία (1) θέση επιστηµονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του µαθήµατος 

του Α΄ Τοµέα Μαθηµάτων «Πληροφορία και Υπηρεσίες Πληροφόρησης» 

Μάρκετινγκ και ∆ηµόσιες Σχέσεις   Θεωρία               4ώρες/εβδοµάδα                        

 

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

 
Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστηµονικών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του 
Επίκουρου Καθηγητή και των 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 ΤΕΙ 

1. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση 
θέσης 

2. 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 
(2) έτη αυτοδύναµη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείµενο του Τοµέα σε 
Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού  

3. Συναφή προς το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται 
επιστηµονική δραστηριότητα  σχεδιασµού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, 
η οποία αποδεικνύεται  από τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες δηµοσιεύσεις 
σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους . 

      Συνεκτιµάται η προηγούµενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλα ΤΕΙ 
 
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) ακόµα ακαδηµαϊκά έτη. 

 
ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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. 
 
  
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 ∆ιπλωµατικής 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 
Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης, Τζιώτζιου Χριστίνα, στο 
τηλέφωνο 2310 013185 και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος www.libd.teithe.gr. 
 
 
 
                                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ/Θ 
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