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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά
Τ.Τ.) προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη διδακτικών,
ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, για το
ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/83
«δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 163/2002 και τις
εισηγήσεις των συνελεύσεων των τμημάτων σχετικά με τις ανάγκες στο αναφερόμενο
προσωπικό, όπως παρακάτω:
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
Οργάνωση Παραγωγής & Συντήρηση
Οργάνωση Παραγωγής
& Συντήρηση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ
Μηχανολόγου Μηχανικού με εξειδίκευση στην
Οργάνωση Παραγωγής
Οργάνωση Παραγωγής & Συντήρηση
& Συντήρηση

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΤ΄

ΩΡΕΣ
10

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΤ΄

ΩΡΕΣ
10

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018
Γ΄ΤΟΜΕΑΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ
Πολιτικού Μηχανικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα

ΕΞΑΜΗΝΟ
Ε΄

ΩΡΕΣ
18

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018
Α΄ΤΟΜΕΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ
Γεωμετρικές Απεικονίσεις του χώρου
Παραστατική Γεωμετρία

ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄

ΩΡΕΣ
2

2) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

1.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του
Ν.3794/2009, προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού και
Εργαστηριακού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή
επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή
την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών
Συνεργατών, είναι τα ακόλουθα:
Ι) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ι.
α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη 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.
β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική
δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από
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κύρους (ή έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση).
ΙΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ι.
α) Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου
σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που
προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής
με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω
δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει
μέχρι ένα (1) χρόνο διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή Ιδρύματα του
εξωτερικού.
β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική
δραστηριότητα που τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και
τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η
οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου κύρους.
2. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική
προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. Στους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς
Συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα των παραπάνω παραγράφων (πλήρη προσόντα)
ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και
οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. βαθμίδων Επίκουρου
Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών
3. α) Η απασχόληση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών που διαθέτουν
πλήρη προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.1404/1983 όπως τροποποιήθηκε με
τον ν.2916/2001 μπορεί να είναι:
Επιστημονικός Συνεργάτης: μέχρι 14 ώρες την εβδομάδα.
Εργαστηριακός Συνεργάτης: μέχρι 16 ώρες την εβδομάδα.
β) Η απασχόληση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών που δεν διαθέτουν
πλήρη προσόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν.1404/1983 όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 80 του ν.4009/2011,μπορεί να είναι:
Επιστημονικός Συνεργάτης: μέχρι 14 ώρες την εβδομάδα.
Εργαστηριακός Συνεργάτης: μέχρι 18 ώρες την εβδομάδα.
4. Με τους όρους που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε
Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο
μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, ως υπερωριακή απασχόληση, σε μόνιμους ή όχι
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, η οποία
πρέπει να προσκομιστεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης,
μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο σε συνταξιούχους του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82 και
δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης
της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων ότι δηλώθηκε η ανάθεση.
5. Με απόφαση του Συνέλευσης του Ιδρύματος και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν
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μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.
Με την παραπάνω διαδικασία, οι Εργαστηριακοί συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν
και την διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο
μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται με
απόφαση του Συνέλευσης του Ιδρύματος ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος, η ανάθεση θεωρητικών μαθημάτων σε Εργαστηριακούς
συνεργάτες Τ.Ε.Ι.
6. Το προσωπικό που θα προσληφθεί, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, θα ενταχθεί
και θα προσφέρει υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο θα του αναθέσει τις περισσότερες ώρες
διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την
ένταξη αποφασίζει ο Διευθυντής της Σχολής ή, αν τα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικές
Σχολές, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης
αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά,
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών της προκήρυξης, μετά
την υποβολή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, παρά μόνο αν πρόκειται
για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και
αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω
e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών των αντίστοιχων τμημάτων, όπως
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα
Η προκήρυξη καθώς και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Γραμματεία Τμήματος
1. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
2. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
210 5381227
mhxanologia@puas.gr
210 5381215 - 5381364
civil@puas.gr
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Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίου ή διπλώματος.
4. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος.
5. Βεβαιώσεις επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι βεβαιώσεις ή τα
πιστοποιητικά επαγγελματικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να
συνοδεύονται από αντίστοιχα δελτία ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Για
την επαγγελματική δραστηριότητα με σύμβαση έργου απαιτείται επιπλέον και η
υποβολή των σχετικών συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών.
6. Αντίγραφα των δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων του υποψηφίου (αν υπάρχουν).
7. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν).
8. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).
9. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
10. Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι κατά το χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητάς δηλώνουν α) αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές β) ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια και γ) ότι
δεν υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη (παρ.2, άρ.66, Π.Δ.410/1988)
11. Οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω
δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
12. Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθούσε πρόσθετα στην ολοκληρωμένη κρίση για τον
υποψήφιο.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) ή ακριβή αντίγραφά
τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α)
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να
έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 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
Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, οι Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων
θα πραγματοποιήσουν αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών
που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 28 του ν.
4305/2014, πριν από την έναρξη της απασχόλησή τους.
Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικούς και εργαστηριακούς
συνεργάτες στα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες.
Οι ώρες που αναφέρονται στην προκήρυξη είναι ενδεικτικές, θα διαμορφωθούν ανάλογα
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τα ταμειακά υπόλοιπα.

-6Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή εισηγητική επιτροπή, που
θα οριστεί με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος. Η εισηγητική έκθεση της
αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
τμήματος, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν γνώση και να υποβάλουν σχετικό
υπόμνημα εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεως της εισηγητικής
έκθεσης.
Οι επιλεγέντες συνεργάτες θα ενημερωθούν από τις γραμματείες των τμημάτων σύμφωνα
με όσα ορίζονται από το Π.Δ. 163/2002.
Γίνεται γνωστό ότι η πρώτη πληρωμή, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των από τον Νόμο
προβλεπόμενων διαδικασιών, επειδή με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς οι διαδικασίες
είναι χρονοβόρες.
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