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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012.
Το Συµβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην µε αριθµ 11/27-52011συνεδρίαση του µετά από την σχετική απόφαση του συµβουλίου του
Τµήµατος Αυτοµατισµού, της Σ.Τ.ΕΦ./Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ να
προβεί στην κάλυψη περιστασιακών αναγκών, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τις
παρακάτω θέσεις Επιστηµονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών, µε ωριαία
αντιµισθία για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012.
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Α.ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Επιστηµονικοί Συνεργάτες ΑΤΕΙ-Θ
1) 1 θέση για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι &
ΙΙ ( Θεωρία) 4 ώρες/εβδ. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση άτοµα ειδικότητας
Μηχανικού Αυτοµατισµού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού ή Φυσικού

Επιστηµονικοί-Εργαστηριακοί Συνεργάτες ΑΤΕΙ-Θ
1) 1 θέση για τη διδασκαλία του µαθήµατος Εργαλειοµηχανές CNC (Θεωρία
και Εργαστήριο) µέχρι 10 ώρες/εβδ. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση άτοµα
ειδικότητας Μηχανικού Αυτοµατισµού ή Μηχανολόγου Μηχανικού.

B.ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Εργαστηριακοί Συνεργάτες ΑΤΕΙ-Θ
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1) 1 θέση για την διδασκαλία των µαθηµάτων Τεχνική Σχεδίαση Ι και
Τεχνική Σχεδίαση ΙΙ µέχρι 10 ώρες/εβδ εργαστήριο. Μπορούν να
υποβάλουν αίτηση άτοµα ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτόµατου Ελέγχου µε την
ανάλογη ειδίκευση στο διδακτικό αντικείµενο.
2) 1 θέση για την διδασκαλία του µαθήµατος Ηλεκτρικές Μηχανές µέχρι 10
ώρες/εβδ εργαστήριο. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση άτοµα ειδικότητας
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτόµατου Ελέγχου µε την
ανάλογη ειδίκευση στο διδακτικό αντικείµενο

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι
1) ∆ιδακτορικό δίπλωµα συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο ή την ειδικότητα
της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
2) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον 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 Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του
εξωτερικού
3) Συναφή προς το αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστηµονική
δραστηριότητα σχεδιασµού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία
αποδεικνύεται από συνολικό αριθµό τουλάχιστον τριών (3) πρωτότυπων
δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.
4) Συνεκτιµάται η προηγούµενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι

1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο ή την
ειδικότητα της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
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 ∆ιπλώµατος . Η ανωτέρω
επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι δύο έτη διδακτικό
έργο σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή ιδρύµατα του εξωτερικού.
3) Τεκµηριωµένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρµογής επιστηµονικών γνώσεων και
τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεσης τµήµατος ερευνητικού έργου κατάλληλου
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επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται Οι αναγνωρισµένοι
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστηµονική δραστηριότητα, καθώς και το
συγγραφικό έργο συνεκτιµώνται.
4) Συνεκτιµάται η προηγούµενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο
Τ.Ε.Ι.
Αν για τις παραπάνω θέσεις δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε πλήρη τα
προαναφερόµενα ελάχιστα προσόντα, επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του
Συµβουλίου του Τµήµατος και απόφαση του Συµβουλίου του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., η
ανάθεση µε ωριαία αντιµισθία διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν

τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωµα
προκειµένου περί Επιστηµονικών Συνεργατών.
Οι συµβάσεις των Επιστηµονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών, βάσει των
διατάξεων του Ν. 2621/2001 άρθρο 1 παρ. 12, µπορεί να διαρκούν ένα
ακαδηµαϊκό έτος και δύνανται να ανανεωθούν µέχρι δύο (2) ακόµη ακαδηµαϊκά
έτη από τον Πρόεδρο του Α.Τ.Ε.Ι. µετά από πρόταση του Συµβουλίου Τµήµατος,
εισήγηση του υπευθύνου του Τοµέα Μαθηµάτων και σχετική απόφαση του
Συµβουλίου Α.Τ.Ε.Ι.
Οι Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες ΤΕΙ µπορούν µε απόφαση
του Συµβουλίου του τµήµατος να κληθούν µετά την 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 , υπολογιζόµενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του
τελευταίου µήνα της σύµβασης τους. Η αποζηµίωση σε κάθε περίπτωση δεν
µπορεί να υπερβαίνει το µισό των αποδοχών του προτελευταίου µήνα της
σύµβασής τους.
ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση σε έντυπο του Τµήµατος.
2) Τίτλοι σπουδών (∆ίπλωµα ή πτυχίο, διδακτορικό, µεταπτυχιακό). Οι τίτλοι
σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του
κατά νόµο αρµοδίου οργάνου µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους
απονεµόµενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
3) Βιογραφικό σηµείωµα σε τρία (3) αντίτυπα και υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 στην οποία να δηλώνεται η κυρία απασχόλησή.
4) Γενικά κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τα επικαλούµενα προσόντα .
5) Το βιογραφικό και τα στοιχεία των δηµοσιευµένων εργασιών (τίτλοι,
συγγραφείς κ.τ.λ.) να είναι και σε Ηλεκτρονική µορφή.
Όλα τα αντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να είναι θεωρηµένα επίσηµα από
τις κατά νόµο αρµόδιες αρχές.
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Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµες
µεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής ∆ιπλωµατικής
Αρχής στο εξωτερικό.
Τα δικαιολογητικά τοποθετηµένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο µε έλασµα, πρέπει
να είναι αριθµηµένα και να υποβληθούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον
ηµερήσιο τύπο, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Αυτοµατισµού ή µε συστηµένη
ταχυδροµική επιστολή στη διεύθυνση : Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης,
ΤΜΗΜΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη, FAX : 2310 791- 256.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος
Αυτοµατισµού στο τηλέφωνο: 2310 791 – 256.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ.

Παύλος Αχ. Καρακολτσίδης
Καθηγητής

