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ΑΙΤΗΣΗ
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Καβάλα,………...............2018

Προς
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για πρόσληψη ως:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Σύμφωνα με την αριθ. 1779/12-07-2018 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019»
με ΑΔΑ: 6ΣΛ64691Ο8-80Σ, σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αριθμημένα).

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΙΝΗΤ. ή ΑΛΛΟ ΤΗΛ.
e-mail
2. ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ
 ΑΕΙ
 ΤΕΙ
A.
ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (όπου υπάρχει)

ΙΔΡΥΜΑ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ*

B.
ΠΤΥΧΙΟ ή ΔΙΠΛΩΜΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (όπου υπάρχει)

ΙΔΡΥΜΑ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ*
3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ:
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ΙΔΡΥΜΑ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ*
4. ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ - MSc, ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)
Α.
ΤΙΤΛΟΣ:

ΙΔΡΥΜΑ ή ΦΟΡΕΑΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ*

Β.
ΤΙΤΛΟΣ:

ΙΔΡΥΜΑ ή ΦΟΡΕΑΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ*
Γ.
ΤΙΤΛΟΣ:

ΙΔΡΥΜΑ ή ΦΟΡΕΑΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ*
*Για τίτλους προερχόμενους από το εξωτερικό
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. (μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου σπουδ. για την απόκτηση του Πτυχίου ή διπλώμ.)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ*

ΑΡΙΘ.
ΔΙΚΑΙΟΛ
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*Επικαλυπτόμενη απασχόληση σημαίνει ότι την (τις) ημέρα(-ες) που καλύπτεται(-ονται) από ένσημο εργοδότη
δεν υπολογίζονται διδακτικές ώρες σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.
6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ – ΤΕΙ) (μη
συμπεριλαμβανομένης αυτής που απαιτείται από τα προγράμματα σπουδών για την
απόκτηση του απαραίτητου διδακτορικού διπλώματος)
ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

7.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Για τεκμηρίωση του ερευνητικού-συγγραφικού έργου του υποψηφίου απαιτούνται αντίγραφα των
δημοσιεύσεων, σημειώσεων, βιβλίων κλπ. Υποψήφιοι που έχουν ήδη καταθέσει τέτοια τεκμήρια σε
προηγούμενη αίτησή τους στο ίδιο τμήμα, παρακαλούνται να σημειώνουν δίπλα από τον αντίστοιχο
αριθμό δημοσίευσης κλπ. έναν αστερίσκο, και να προσκομίσουν μόνον τις όποιες εργασίες έχουν
προκύψει μεταξύ της προηγούμενης και της τωρινής αίτησης. Αν κάποιες εργασίες έχουν γίνει δεκτές αλλά
ακόμη δεν έχουν δημοσιευθεί πρέπει να κατατεθεί και η αντίστοιχη επιστολή από τον διευθυντή σύνταξης
του περιοδικού.
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα ανώνυμων κριτών
(να μπουν σε χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από την πιο παλιά και καταλήγοντας στην πιο πρόσφατη. Να
φαίνεται η σειρά των ονομάτων όλων των συγγραφέων, ο τίτλος της εργασίας, το πλήρες όνομα του
περιοδικού, ο αριθμός του τόμου δημοσίευσης, η αρχική και η τελική σελίδα του άρθρου και το έτος
δημοσίευσης).
1.

2.

3.
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8. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΤΥΧΙΟ

ΓΛΩΣΣΑ

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ημέρες και ώρες που μπορώ να απασχοληθώ είναι:
(Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να ακολουθούν στις δηλώσεις τους το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα του τμήματος.)
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

ΤΡΙΤΗ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

Έχω ήδη υποβάλλει αίτηση και στο Τμήμα ………………………………..

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Να αναγραφεί ο ασφαλιστικός φορέας και τα ταμεία για τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν και άλλη εργασία.

12.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
[ ] ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

[ ] ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Δ/ΝΣΗ:

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Τα μαθήματα, που επιθυμώ να διδάξω σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα μου είναι
κατά σειρά προτίμησης:
(Θα αναγράφονται ακριβείς τίτλοι μαθημάτων και όχι η έκφραση: «όλα τα μαθήματα της
ειδικότητάς μου».)
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Μονά Εξάμηνα
Τίτλος μαθήματος

Θ/Ε/Α*

Τομέας

Θ/Ε/Α*

Τομέας

1
2
3
4
5
* Θ = Θεωρία, Ε= Εργαστήριο, Α= Άσκηση Πράξης
Ζυγά Εξάμηνα
Τίτλος μαθήματος
1
2
3
4
5
* Θ = Θεωρία, Ε= Εργαστήριο, Α= Άσκηση Πράξης

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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19
20
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι αληθή και ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
είναι γνήσια.

Καβάλα, ............................. 2018

ο / η Αιτ ...........

( υπογραφή)

Ακολουθούν Απαραίτητες διευκρινήσεις
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, www.teikav.edu.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 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.
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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
25/07/2018 μέχρι και 13/08/2018 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.

