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Τ ΕΧΝ Ο ΛΟ ΓΙ Κ Ο Ε Κ Π ΑΙ Δ Ε ΥΤ Ι ΚΟ Ι ΔΡ ΥΜ Α
ΑΝ ΑΤ Ο Λ ΙΚ Η Σ Μ Α Κ ΕΔ ΟΝ ΙΑ Σ Κ ΑΙ Θ Ρ Α Κ ΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Η Σύγκλητος του ΤΕΙ ΑΜΘ στη συνεδρίασή της με αριθ. 24η/03-082018 (θ7ο) με ΑΔΑ: ΨΦΤ04691Ο8ΒΥ9 αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του N. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α') όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/4.8.2017) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/2.03.2018).
3. Το άρθρο 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ.83/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
που αντικατέστησαν το άρθρο 19 του Ν.4009/2011.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 21 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/4.8.2017).
5. Το άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193), σύμφωνα με την οποία: «Τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με
επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού
Προϋπολογισμού από τα ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών κατά το μέρος
που δεν αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της αμοιβής του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α') «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ.Α') «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
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149/τ.Α'/26.6.2002) «Διαδικασία και προϋποθέσεις
πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών
μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».
9. Την με αριθμ. 2/54807/0022/22-10-2002 ΥΑ (ΦΕΚ 1393/τ. Β΄) «Καθορισμός ωριαίας
αποζημίωσης των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών
Ειδικών Μαθημάτων που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.1404/1983
καθώς και των ειδικών συνεργατών ΤΕΙ» όπως ισχύει.
10. Το ΠΔ 87/ ΦΕΚ 129/Α’/05-06-2013 «Μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων –
Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
11. Τις εισηγήσεις των τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
12. Την με Αριθ. Πρωτ.1779/12-07-2018 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» του ΤΕΙ ΑΜΘ με ΑΔΑ: 6ΣΛ64691Ο8-80Σ
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Αποφασίζει
Την συμπληρωματική προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες στο Τμήμα Μηχανικών
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ ΑΜΘ ως
εξής:
Α) Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού
διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη είναι η κατοχή τίτλου
μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο
ερευνητικό ή επιστημονικό έργο πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την
ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται. Στις θέσεις αυτές ως ελάχιστα προσόντα
ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή , Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα .
Στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού ή άλλου
επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο ΕΠ της αντίστοιχης
βαθμίδας ΕΠ για Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες .
Β) Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία
αποζημίωσή του είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης
βαθμίδας Ε.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των
αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική, εκτός από το χρονοεπίδομα, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο με αριθ. πρωτ. Φ.11/120735/Ε5/13-11-2002 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. της παραγράφου
καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθ. 2/54807/0022/22-10-2002 - ΦΕΚ 1393/τ.Β'/01-11-2002) και
εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση.
Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα
ακόλουθα, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:
Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.- Επίκουροι Καθηγητές
α) Τρία (3) έτη τουλάχιστον: ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού
διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή
αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή
εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή
σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα. Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να
κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι
αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που
προκηρύσσεται.
β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή
σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των
αυτοεκδόσεωνή συνδυασμός των παραπάνω.
Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές
ακαδημαϊκής εξέλιξής του.

Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.- Λέκτορες (Καθηγητές Εφαρμογών)
α) Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε
αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας
σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά
προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα
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μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι ένα χρόνο διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή Ιδρύματα
του εξωτερικού.
β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα που
τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή
εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο
ή άλλο Τ.Ε.Ι.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις εφόσον κανένας υποψήφιος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίους που
κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και στην περίπτωση Επιστημονικών
Συνεργατών διδακτορικό δίπλωμα.
2) Εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για συγκεκριμένο θεωρητικό μάθημα Επιστημονικοί
Συνεργάτες ή αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία του σε
Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με απόφαση της
Συγκλήτου, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
3) Ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών, των
Εργαστηριακών Συνεργατών με πλήρη προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) και
δεκαέξι (16) αντίστοιχα, ενώ ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών, με
ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως και των
Εργαστηριακών Συνεργατών, με ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαοχτώ (18) ώρες
εβδομαδιαίως.
4) Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα το οποίο τους αναθέτει
τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω
Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Κοσμήτορας της Σχολής ή αν τα Τμήματα ανήκουν σε
διαφορετικές Σχολές, ο Πρύτανης του ΤΕΙ.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών, είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση)
των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με απόφαση της Συγκλήτου που
γνωστοποιείται έγκαιρα στο Συνεργάτη.
Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα δεν πραγματοποιηθεί, για λόγους που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του ΤΕΙ ΑΜΘ ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, απεργιών, αποχών, καταλήψεων, μη
επίσημων αργιών κλπ., η αμοιβή δεν καταβάλλεται.
Σε περίπτωση αλλαγής του Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. η ανάθεση
διδασκαλίας μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί μετά από αντιστοίχιση των μαθημάτων του παλιού με
το νέο Πρόγραμμα Σπουδών
5) Δεν επιτρέπεται αθροιστικά η υπέρβαση του συνολικού χρόνου απασχόλησης στο ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και σε άλλα ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1, εδαφ. γ΄ του Ν. 1404/83
για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με πλήρη προσόντα και του άρθρου 80 παρ. 19 του
Ν.4009/2011 για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με ελλιπή προσόντα.
6) Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο
ΤΕΙ, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της Σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή
άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι
του ΤΕΙ ή του Δημοσίου.
7) Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 1 εδ. α΄ του ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε, ισχύει ότι: «Για την
κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των ΤΕΙ μπορεί να
προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου. Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι
δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη»
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Με απόφαση της Συνέλευσης κάθε Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες και οι Εργαστηριακοί
Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις
εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να ορισθούν ως επιτηρητές στις
εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες
συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις
ώρες επιτήρησης, υπολογιζομένης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου ολόκληρου
μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των
αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους.
8) Σε μόνιμους ή όχι υπάλληλους του Δημοσίου Τομέα ύστερα από άδεια της Υπηρεσίας τους και σε
συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ύστερα από άδεια του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως,
μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα. Η άδεια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου πρέπει να προσκομισθεί
κατά την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 19 του Ν.1404/83 όπως
αντικαταστάθηκε με το ν. 2916/2001 αρ. 4 και τροποποιήθηκε με το Ν. 3404/2005 αρ.11 παρ. 3 και
του άρθρου 15 του Ν. 3794/2009.
9) Το κώλυμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10) Οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και αποτελεσματική
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες σε όλα
τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές,
ερευνητικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τον αριθμό των θέσεων που θα
εγκριθούν με την Π.Υ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Το Ίδρυμα δε δεσμεύεται να αναθέσει τα μαθήματα που προκηρύσσονται με την παρούσα σε
Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, καθότι αυτά θα ανατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες των
τμημάτων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ
Ο αριθμός ωρών ανάθεσης των μαθημάτων θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρας των δηλώσεων των
σπουδαστών του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1.
Αίτηση (διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: http:// www.teiemt.gr).
2.
Βιογραφικό σημείωμα, με συνοπτική ανάλυση των σπουδών, της προϋπηρεσίας, της
επιστημονικής δραστηριότητας και των επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεών τους.
3.
Ευκρινή αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών.
4.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.
5.
Γενικά κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων
ή δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και σχετικά τεκμήρια ασφάλισης
επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.)
6.
Το κώλυμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους
– μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού .
7.
Για μη Έλληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια,
πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης
της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος
8.
Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν
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έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας.
9.
Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου διοικητικής χρήσης (για πρόσληψη στο δημόσιο
τομέα).
10.
Οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και αποτελεσματική
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
11.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι θα δηλώσουν ότι έχουν όλα τα από
το νόμο και την προκήρυξη απαιτούμενα προσόντα και τις τυπικές προϋποθέσεις.
Τα δικαιολογητικά 6, 7, 8 και 9 υποβάλλονται ή κατά περίπτωση αναζητούνται από την υπηρεσία κατά
την πρόσληψη των επιλεγμένων υποψηφίων και πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση (χρησιμοποιώντας
υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον
ημερήσιο τύπο δηλαδή από 29/08/2018 μέχρι και 17/09/2018 τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε
αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74Α/26-03-2014 «Διοικητικές
Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Τα ξενόγλωσσα
δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις με επικύρωση δικηγόρου. Οι
τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου
(ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που
απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και
να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου,
καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Δ. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα
δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται
μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης
και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής
σελίδας του ΤΕΙ, στη διεύθυνση www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr και από τη Γραμματεία του
Τμήματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-13.00) στα τηλέφωνα:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Τηλ. 2510462143, 396

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜΘ

Καθηγητής Δημήτριος Μπαντέκας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Προκηρυσσόμενα Γνωστικά Αντικείμενα και Ειδικότητες ανά Σχολή/Τμήμα

Οι υποψήφιοι (Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί συνεργάτες) θα καταθέσουν σε φάκελο στη
γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τις 17/09/2018
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Μηχανολογικό
Σχέδιο Ι

Μηχανολογικό Σχέδιο Ι

2Θ + 1ΑΠ

-

Α’

2

Μηχανική
Οχημάτων

Μηχανική Οχημάτων

3Θ + 1ΑΠ

-

Γ’

3

Σχεδιασμός
Κατασκευών

Σχεδιασμός Κατασκευών

3Θ + 3ΑΠ

-

Ζ’

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Μηχανολογικό
Σχέδιο Ι

Μηχανολόγος
Μηχανικός με
συνεκτιμώμενη
εμπειρία στο
μάθημα

-

1

Α’

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

14

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ
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1

Μεταλλικές
Κατασκευές

Μεταλλικές Κατασκευές

3Θ + 2ΑΠ

-

ΣΤ’

2

Μηχανολογικό
Σχέδιο ΙΙ

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ

3Θ

-

Β’

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Μηχανολογικό
Σχέδιο ΙΙ

Μηχανολόγος
Μηχανικός με
συνεκτιμώμενη
εμπειρία στο
μάθημα

-

2

Β’

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
10
Τα μαθήματα θα καλυφθούν από μέλος ΔΕΠ σε περίπτωση που πληρωθεί θέση μόνιμου
προσωπικού.
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