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 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ 
         ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΔΙΘ) 
 

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ  
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ  

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ  ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ  
ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ  ΔΣΟ  2013-2014 

 
Σν πκβνχιην ηνπ Α.ΣΔΙ  Θεζζαινλίθεο ζηελ ππ. αξηζκ. 9/10-6-13  

ζπλεδξίαζή ηνπ θαη κεηά ηελ αξ. 4/3-6-13 απφθαζε ηνπ έθηαθηνπ πκβνπιίνπ 
ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ηεο ΓΟ ηνπ Α.ΣΔΙ-Θ  πξνθεηκέλνπ 
λα πξνβεί ζηελ θάιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 1404/83 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 
παξ. γ ηνπ Ν. 2916/2001 (ΦΔΚ 114 η. Α΄) 

2. Σνπ ΠΓ 163 (ΦΔΚ 149/26-6-2002) «Γηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο 
πξφζιεςεο ζπλεξγαηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθψλ καζεκάησλ (ΔΔΜ) 
ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα» 

3. Σνπ άξζξνπ 3 παξ. 31 ηνπ Ν. 3027.2002 (ΦΔΚ 152/η.Α΄/28-6-2002) 
4. Σνπ άξζξνπ 7 παξ. 2 ηνπ Ν. 3194/2003 (ΦΔΚ  267/η. Α΄/20-11-2003) 

«Ρχζκηζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
5. Σνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ Ν. 3404/2005 (ΦΔΚ 260/η.Α΄/17-10-05) 
6. Σνπ Ν. 2431/1996  (ΦΔΚ 175/η.Α΄/30-6-1996) «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε 

πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε» 
7. Σνπ ΠΓ  134/1999  ΦΔΚ 132/η.Α΄/29-6-1999 «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε 

πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 
Ιδξχκαηα, Σερλνινγηθά Ιδξχκαηα θαη ινηπά Ννκηθά Πξφζσπα 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηνπ ρψξνπ Σξηηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΠΘ» 

 
                                           π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η   
 
ηηο παξαθάησ ζέζεηο Δπηζηεκνληθψλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ πλεξγαηψλ, κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή αλάζεζε δηδαθηηθνχ 
έξγνπ κε σξηαία αληηκηζζία γηα ην    αθαδ.  έηνο  2013-2014 σο εμήο: 
 
Γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν: 

Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο 

Σνκέαο Μάξθεηηλγθ 

ρεδηαζκφο Γηαθεκηζηηθήο Δθζηξαηείαο (Θεσξία)        4 ψξεο/εβδ. 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
----------- 
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Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ                            3 ψξεο/εβδ. 

Σνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Ι                              8 ψξεο/εβδ.  

Δηζαγσγή ζην Γίθαην      2 ψξεο/εβδ.  

Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία      2 ψξεο/εβδ.   

Γηεζλέο Δπηρεηξείλ                                                                     3 ψξεο/εβδ.  

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ              3 ψξεο/εβδ.  

Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σεθκεξίσζεο 

Μαζεκαηηθά (Αζθήζεηο Πξάμεο)     6 ψξεο/εβδ. 

Σερλ. Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πξντφλησλ  3 ψξεο/εβδ. 

 

Δξγαζηεξηαθνί πλεξγάηεο 

Σνκέαο Μάξθεηηλγθ 

Δθαξκνζκέλε Έξεπλα Μάξθεηηλγθ (Δξγαζηήξην) 15 ψξεο/εβδ. 

Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ (Αζθήζεηο Πξάμεο)       6 ψξεο/εβδ. 

Πξνζσπηθέο Πσιήζεηο (Δξγαζηήξην)                        14 ψξεο/εβδ.  

Μάξθεηηλγθ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ (Αζθήζεηο Πξάμεο)                   4 ψξεο/εβδ.   

Σνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (Αζθήζεηο Πξάμεηο)      4 ψξεο/εβδ.  

Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σεθκεξίσζεο 

Δηζαγσγή ζηνπο Η/Τ (Δξγαζηήξην)                                            2 ψξεο/εβδ. 

Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ (Δξγαζηήξην) 16 ψξεο/εβδ. 

Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (Δξγαζηήξην)   8 ψξεο/εβδ. 

Αλάπηπμε Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ (Δξγαζηήξην) 12 ψξεο/εβδ. 

Έληππε θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθήκηζε (Δξγαζηήξην) 10 ψξεο/εβδ. 

 

Γηα ην εαξηλό εμάκελν: 

Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο 

Σνκέαο Μάξθεηηλγθ 

Γεκηνπξγηθφ ηεο Γηαθήκηζεο   (Θεσξία)                                      4ψξεο/εβδ. 

Σνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Αξρέο Οηθνλνκηθήο ΙΙ         10 ψξεο/εβδ.  

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε                 12 ψξεο/εβδ.  
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Δξγαζηεξηαθνί πλεξγάηεο 

Σνκέαο Μάξθεηηλγθ 

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ (Αζθήζεηο Πξάμεο) 6ψξεο/εβδ. 

ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ (Δξγαζηήξην)                                        15 ψξεο/εβδ. 

Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε ρέζεσλ κε Πειάηεο (Δξγαζηήξην)    8 ψξεο/εβδ. 

Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ (Αζθήζεηο Πξάμεο)                                      6 ψξεο/εβδ. 

Οξγάλσζε θα Γηνίθεζε Πσιήζεσλ (Δξγαζηήξην)           21ψξεο/εβδ.    

Σνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή (Δξγαζηήξην)    12 ψξεο/εβδ.  

Ηιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ (Δξγαζηήξην)       6 ψξεο/εβδ.  

 
 Σα ειάρηζηα πξνζφληα ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ ΣΔΙ νξίδνληαη 

απηά ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ ΣΔΙ 

νξίδνληαη απηά ηνπ Καζεγεηή Δθαξκνγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ 

Ν.1404/83(ΦΔΚ 173/24.11.84 ηα Α΄) φπσο απηφ ηζρχεη κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 4 πεξ. Γ΄ ηνπ Ν. 2916/2001 (ΦΔΚ 

114/11.06.01 η. Α΄), ην αξ. 8 παξ. 1 ηνπ Ν.3404/2005, ην Π.Γ. 163/2002 θαη 

είλαη:  

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΣΔΙ 

1. Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ηελ 

εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα πιεξσζεί 

2. Σέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηάιιεινπ 

επηπέδνπ ή, αλαιφγσο κε ηε θχζε ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη 

ηζφρξνλε εξγαζία ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ή ζπκκεηνρή 

κε ακνηβή ζε νξγαλσκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή ζπλδπαζκφο 

ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, αληίζηνηρσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κε ην 

επηζηεκνληθφ επίπεδν θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο πνπ 

πξνθεξχζζεηαη. ε αλσηέξσ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κέρξη δχν έηε απηνδχλακε δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ Σνκέα ζε Παλεπηζηήκηα ή Σ.Δ.Ι. ή νκνηαγή ηδξχκαηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ. 

3. πλαθή πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη 

επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ 
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έξγσλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πξσηφηππεο 

δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο. 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ  ΤΝΔΡΓΑΣΔ  ΣΔΙ 

1. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζπλαθήο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή     

ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα πιεξσζεί. 

2. Πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αληίζηνηρεο 

ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη απφ ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ή 

δηπιψκαηνο.  Η αλσηέξσ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κέρξη ηξία έηε δηδαθηηθφ έξγν ζε Παλεπηζηήκηα ή ΣΔΙ  ή 

νκνηαγή ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

3. Σεθκεξησκέλε  ηθαλφηεηα ππεχζπλεο εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ 

γλψζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ή εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο  

εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαηάιιεινπ  επηπέδνπ ζηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο 

πνπ πξνθεξχζζεηαη. 

4. πλεθηηκάηαη ε πξνεγνχκελε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζην ίδην ή 

άιιν    ΣΔΙ 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη δε δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ε αλάζεζε κε σξηαία αληηκηζζία 

δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ αληίζηνηρν 

βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα πξνθεηκέλνπ γηα 

επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο.  

Οη ζπκβάζεηο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ , 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν 2916/01 άξζξν 1 παξ.12,  δχλαληαη λα 

αλαλεσζνχλ κέρξη δχν αθφκε αθαδεκατθά έηε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΙ κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο, εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ 

ηνκέα καζεκάησλ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΙ.  

 Μέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ 

επόκελε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ζηνλ εκεξήζην 

ηύπν, ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο νη αηηήζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ (έληππν δίλεηαη από ηε γξακκαηεία) καδί κε όια ηα 

αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά.  
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ΤΠΟΒΛΗΣΔΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίηεζε ζε έληππν ηνπ Σκήκαηνο 

2. Σίηινη ζπνπδψλ (δίπισκα ή πηπρίν, δηδαθηνξηθφ).  Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ή βεβαίσζε ηνπ θαηά 

λφκνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη πξνο 

ηνπο απνλεκφκελνπο απφ ηα Διιεληθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα. 

3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) θαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ε θπξία απαζρφιεζή 

ηνπ. 

4. Γεληθά  θάζε ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη ηα πξνζφληα ηνπ. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ αξίζκεζε, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα 

κέζα ζε εηδηθφ θάθειν κε δηαθαλέο πιαζηηθφ θαη έιαζκα θαη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη πίλαθα ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.           

          Σα  δηθαηνινγεηηθά  πξέπεη  λα  είλαη  ζεσξεκέλα  επίζεκα  απφ ηηο  

αξρέο  πνπ ηα εμέδσζαλ.  Σν απηφ ηζρχεη θαη  γηα ηα μελφγισζζα 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη  απφ λφκηκεο κεηαθξάζεηο.  

Οη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη  απφ πξάμε  ή  

βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη πξνο  

ηνπο ηίηινπο πνπ απνλέκνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο. 

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα δίδνληαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ζην ηειέθσλν: 2310 791563. 

 

     Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  ΑΣΔΙ-Θ 

 

                       ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΑΜΙΓΗ 

                                                           ΚΑΘΗΓΗΣΗ 


