
 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                    ΑΔΑ: 6ΣΔΡ4691ΟΔ-ΟΡΟ          
     ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  

               ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ                                        Θεσσαλονίκη   18-9-2017 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                  Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/4879 

              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση:  Τ.Κ. 57400 Θεσ/νίκη  
Τ.Θ. :             141                
Πληροφορ. : κ. Χρύσα Σάγου 
Τηλέφωνο:    2310013191             
FAX:               2310791191  
Email: gramacc@acc.teithe.gr 
                                                                                                                               
                  ΚΟΙΝ: 1.ΥΠΠΕΘ 
                                     2.Όλα τα ΤΕΙ 
       3.Σύλλογος Συνεργατών ΑΤΕΙ/Θ 

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του ΑΤΕΙ/Θ» 
Σας αποστέλλουμε συνημμένη προκήρυξη σχετικά με την πρόσληψη Επιστημονικών  
Συνεργατών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, για ανάθεση διδακτικού έργου για το χειμερινό 
εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-18 και παρακαλούμε για τη δημοσίευση της ως 
ακολούθως: 
 
1.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ να δημοσιευθεί στις 23-9-2017 και 30-9-2017 

2.  ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  να δημοσιευθεί στις 23-9-2017 και 30-9-2017 

3.  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ να δημοσιευθεί στις 23-9-2017 και 30-9-2017 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προτιμολόγηση για το κόστος των δημοσιεύσεων, στο 
τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΤΕΙΘ, promithies@admin.teithe.gr, 
τηλ.2310013685,Fax 2310791125,μέχρι την 20-9-2017 προκειμένου να γίνει η ανάληψη της 
σχετικής δέσμευσης και η καταχώρισή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Σε διαφορετική 
περίπτωση η δαπάνη δεν μπορεί να καλυφθεί. 
 
    Εσωτερική Διανομή       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ/Θ 

1. Πρύτανη                                                 
2. Αντιπρύτανη 
3.    Γραμματέα 
4.    Διεύθυνση Διοικητικού   
5.    Διεύθυνση Οικονομικού              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ 
6.    Δ/νση ΣΔΟ                                                   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
7.    Σχολές  
                           

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Προς 
Τις Εφημερίδες: 
 
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  

2. ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

3. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ  



                                

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ  
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
                      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 2017-18 
  
Η Σύγκλητος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 1/7-9-2017 συνεδρίασή της, μετά την 
11/6-9-2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών 
αναγκών,  

προκηρύσσει 
τις παρακάτω θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το  χειμερινό 
εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-18, ως εξής: 
 
      ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακαδ. έτους 2017-18 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Μαθήματα 
1) Οικονομική των Επιχειρήσεων          Θεωρία 4 ώρες 
2) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου               Θεωρία 4 ώρες 
                                                                Σύνολο 8 ώρες 
                                                                                 
Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες 
σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το χειμερινό και το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις 
που θα εγκριθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
 
Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Επίκουρου 
Καθηγητή και των Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ ορίζονται αυτά του Καθηγητή 
Εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.1404/83(ΦΕΚ 173/24.11.84 τ. Α΄) όπως αυτό 
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 περ. Γ΄ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 
114/11.06.01/τ. Α΄), το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005/τ. Α΄). 
 
Γίνονται  αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες υπηρεσίες και όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα. 
Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από   υπηρεσίες και   φορείς του δημοσίου. 
Επίσης γίνονται αποδεκτά  ευκρινή φωτοαντίγραφα  από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.   
 
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι 
σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου 
οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. 
 



Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι 
αριθμημένα, να συνοδεύονται από πίνακα υποβαλλομένων δικαιολογητικών και να 
υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης  στoν ημερήσιο τύπο, στη Γραμματεία του 
Τμήματος. 
 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣΔΟ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και 
στην ιστοσελίδα του ΑΤΕΙΘ  www.teithe.gr  
Πληροφορίες στη γραμματεία του τμήματος, κ. Σάγου Χρύσα τηλέφωνο 2310-013191 και 
στην ιστοσελίδα του τμήματος στη διεύθυνση www.acc.teithe.gr. 
 
 
                                            
                                                          Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ 
 
 
 
                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ 
       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


