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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
έχοντας υπόψη την αρ.23/30-07-2018 (θ.5ο.η.δ. ) Πράξη της Συγκλήτου και με 
ΑΔΑ:ΩΝΘΔ4691Ο8-ΡΤΨ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ετήσιας διάρκειας που μπορεί να 
ανανεώνεται και με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων 
επιστημονικών αναγκών του Τομέα  Συστημάτων Παραγωγής  του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης   όπως στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

Τμήμα Τομέας 
Μέγιστος 

επιτρεπόμενος 
αριθμός ωρών 

Αντικείμενο Απασχόλησης 

Μηχανικών 
Πληροφορικής 
ΤΤΕΙ  ΑΜΘ 

Συστημάτων 
Παραγωγής 5 

Τεχνολογία ενσωματωμένων 
συστημάτων βασιζόμενων σε 

Μικροεπεξεργαστές 
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με: 

α. Το ν. 4485/17 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) ιδίως δε το άρθρο 13 παρ. 2 εδ. 
κή)που κατανέμει στα Τμήματα τις θέσεις με τις αντίστοιχες πιστώσεις του διδακτικού και 
εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), καθώς και του 
άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), αντίστοιχα. 
β. Το ν. 4009/11 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06-09-2011), ιδίως 
τις μεταβατικές διατάξεις των άρθ. 76-80. 
γ. 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». 
δ. Το άρθ. 84 του ν. 4485/17 παρ.16. ά)σύμφωνα με το οποίο «Οι διατάξεις του άρθρου 5 
του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εφαρμόζονται στα 
Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.» 
 ε. Το ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α') «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» άρθρο 19 «Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων, Επισκέπτες 
Καθηγητές», παρ. 7 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
στ. Το Π.Δ. 163/02 (ΦΕΚ Α 149/26-6-02) : Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης 
επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών 
μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), 
άρθρο 3 «Διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Συνεργατών», σύμφωνα με το άρθ.81, παρ.51 
του Ν.4009/2011 και τις μεταβατικές διατάξεις των άρθ. 76-80  
ζ. Την αρ. 3/22-05-2018 (θ.3ο) πράξη  της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Συστημάτων 
Παραγωγής  
η. Την αρ. 19η/30-05-2018 (θ.3ο) πράξη της Συνέλευσης του τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής ΤΕ, η οποία διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο με το α.α. 748/15-06-2018 



θ. Την αρ. 20η/21-06-2018 (θ. 9ο) πράξη της  Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ «Πρόσκληση 
ενδιαφέροντος θέσης Ειδικού Συνεργάτη για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 στο τμήμα 
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ». 
 

 Ειδικότητα πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. 
 Να κατέχει ή να κατείχε Διευθυντική θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή σε 
οργανισμό του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τουλάχιστον δεκαετή θητεία. 
 Εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση εφαρμογών σε θέματα που σχετίζονται 
με την Τεχνολογία Λογισμικού και τα Ενσωματωμένα Συστήματα, με εξαετή τουλάχιστον, 
μετά τη λήψη του πτυχίου, επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής. 
 Εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος ή σε αντίστοιχο μάθημα. 
Δικαιολογητικά 
o Πτυχίο πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. 
o Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι κατέχει ή κατείχε Διευθυντική θέση σε σημαντική 
παραγωγική μονάδα ή σε οργανισμό του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. 
o Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση 
εφαρμογών σε θέματα που σχετίζονται με την Τεχνολογία Λογισμικού και τα 
Ενσωματωμένα Συστήματα, με εξαετή τουλάχιστον, μετά τη λήψη του πτυχίου, 
επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής. 
o Βεβαιώσεις διδασκαλίας του μαθήματος ή σχετικών μαθημάτων. 
o Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων αυτοί θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον 
ΔΟΑΤΑΠ. 
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσημα θεωρημένα. 
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής, σε διάστημα είκοσι (20) ημερών μετά την τελευταία δημοσίευση στον τύπο 
ήτοι από 29 /8 /2018 έως 17 /9 /2018. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2510 462-147 
 
 

                                                      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 
      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ. 


