
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)  Ανατολικής  Μακεδονίας  και
Θράκης  έχοντας υπόψη την αρ.13/9-06-2016 (θ.15οε.η.δ. ) Πράξη της Συγκλήτου και με
ΑΔΑ:7ΑΛ34691Ο8-ΖΓΧ  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 Η/Υ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του
Ν.1404/83  (ΦΕΚ 173/24-11-  1984)  για  τη  «Δομή  και  λειτουργία  των  ΤΕΙ»,  όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 περίπτωση Γ’ του Ν.2916/2001(ΦΕΚ 114/11.6.2001 τ.
Α’ ) του Π.Δ. 163/2002 άρθρο 3 «Διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Συνεργατών στο
Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  (Τ.Ε.Ι.)»(ΦΕΚ  149/26-6-2002  τ.  Α’)   και  την
πρόταση του Τμήματος με τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
 Ειδικότητα πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
 Να κατέχει Διευθυντική θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή σε οργανισμό
του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 Εξειδικευμένη  εμπειρία  και  προωθημένη  γνώση εφαρμογών σε  εξαετή  τουλά-
χιστον μετά την λήψη του πτυχίου επαγγελματική εμπειρία σε χώρους παραγωγής
στην σχεδίαση/ ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων
 Εκπαιδευτική εμπειρία στο περιεχόμενο του μαθήματος ή σε αντίστοιχο μάθημα.
Δικαιολογητικά
o Πτυχίο πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
o Βεβαιώσεις  που  να  αποδεικνύουν  ότι  κατέχει  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 εξαετή τουλάχιστον μετά τη λήψη του πτυχίου επαγγελματική
εμπειρία  σε  χώρους  παραγωγής  στο  αντικείμενο  Τεχνολογία  Ενσωματωμένων
Συστημάτων.
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  κατατεθούν  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  Μηχανικών
Πληροφορικής, για είκοσι (20) ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση στον τύπο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2510 462-147

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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