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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤIΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.ΚΙ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛον
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Δ/νση: 30 χλμ. Ω.ε.ο.
Λαμίας-Αθηνών
Τηλ: 22310-60108-] 52
Fax: 223] 0-33945
emaίl: tm-prot@teiste.gr

Αρ. Πρωτ.:
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Προς:
1. Εφημερίδα Αυγή (Αθήνα)
2. Εφημερίδα ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Θεσσαλονίκη)
3. Εφημερίδα Λαμιακός Τύπος (Λαμία)
Καιν.: ΥΠΠΕΘ
ΔJνση Αν. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Α' Διδακτικού Προσωπικού
-ΟΜ

ΤΑΤΕΙ

-ΟΜ

ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

-Σχολές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
-Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
-Τμήμα Προσωπικού
-Τμήμα Προϋπολογισμού

& Δαπανών

-Τμήμα Μισθοδοσίας
-Εφημερίδα ΥΠΕΣΔΔΑ
-Υπουργείο Εξωτερικών

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση

περίληψης προκήρυξης

Σας στέλνουμε συνοδευτικά την περίληψη προκήρυξης για πρόσληψη Επιστημονικών
Συνεργατών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το εαρινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 και παρακαλούμε να την δημοσιεύσετε στην έγκριτη

,Ι

•

εφημερίδα σας δυο φορές ως εξής:

Η πρώτη δημοσίευση στις 24-1-2017

και η δεύτερη στις 31.1.2017

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/0020/2008:
Ο τίτλος της δημοσίευσης θα πρέπει να καταλαμβάνει το πολύ 1Ο χιλιοστά
Ο υπότιτλος θα πρέπει να καταλαμβάνει το πολύ 7 χιλιοστά
Ο τίτλος της Δημόσιας Υπηρεσίας που εκδίδει τη δημοσίευση

σε ένα στίχο και 3

χιλιοστά ανά ανώτατο όριο
Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνει με γραμματοσειρά

7 στιγμών και με διάστιχο 8,5

στιγμών.
Η δημοσίευση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις παραπάνω

υποδείξεις , ειδάλλως δεν

θα εξοφλείται τα τιμολόγιο και θα επιστρέφεταΙ.
Η δαπάνη δημοσίευσης,

θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό

του Τ.Ε.Ι., για την

εξόφληση της οποίας πρέπει να μας στείλετε το αντίστοιχο τιμολόγιο, καθώς και τα δύο φύλλα
της εφημερίδας σας, που δημοσιεύθηκε η προκήρυξη.
Σας γνωρίζουμε ότι το ΛΦ.Μ. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι 997502348 ΔΟΥ Λαμίας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λαμία~Ό01-2017
Αρ. πρωτ.: "33..4

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ
ΤEXNOΛOΓlKOΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.ι.) ΠΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟIΚΗΤιΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αvτιμισθία, για το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
Το ΤεχvoλoγΙKό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι. ) Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 96/20-12-2016
απόΦαση της Συνέλευσής του, ύστερα από την σχετική εισήγηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
της Σχολής
Επαγγελμάτων γγείας (Σ.Ε.Υ.Π.)του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
προκηρύσσει
την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημα"ίκό έτος 2016-17.
Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημα"ίκού έτους και μπορεί να
ανανεώνεται μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημα"ίκά έτη.
Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληΦθεί σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, για την οποία ως
ελάχιστα πρoσόvτα OρίζOVΤαιαντίστοιχα τα ίδια με αυτά της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή. Στο εκπαιδευτικό
αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και
οργανωτικού έργου που έχει προβλεΦθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας.
Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία
αΠΟζημίωσή του θα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας
Ε.Π. κατά περίπτωση, εΦόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εΦόσον
η απασχόληση είναι μερική.
Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού ή Εργαστηριακού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα,
είναι η κατοχή των τίτλων σπουδών που απαιτούνται για την πρόσληψη της αντίστοιχης βαθμίδας μόνιμου Ε.Π.
(Επίκουρου Καθηγητή / Καθηγητή Εφαρμογών). Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταmυχιακών σπουδών και
το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο πρέπει να είναι συναΦή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα,
κατά περίmωση, της θέσης που προκηρύσσεται.
Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα,
με την επιΦύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:
ΑΙ ΕΠΙΠΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΤ.Ε.ι.
α) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής
της θέσης που προκηρύσσεται,
σε οργανωμένα
περίπτωση

δραστηριότητας

ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα

ερευνητικά προγράμματα

ή συνδυασμός

με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό

επαγγελματική

δραστηριότητα

καταλλήλου επιπέδου

μπορεί να περιλαμβάνει

ή αναλόγως με τη φύση

ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή

των ανωτέρω δραστηριοτήτων

αντιστοίχων

αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη

διδασκαλία

σε κάθε

Η ανωτέρω
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
εκτέλεσης ερευνητικών

έργων, η οποία αποδεικνύεται

επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου

κύρους.

επιστημονική δραστηριότητα

από τρεις τουλάχιστον

πρωτότυπες

σχεδιασμού

και

δημοσιεύσεις

σε

Β)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΤ.Ε.Ι.

α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε
αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού mυχίου ή
διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο
σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εΦαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή
εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή
άλλο Τ.Ε.Ι..
Σε περίπτωση που οι υΠΟψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά
παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψηΦίους που κατέχουν
τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών προκειμένου περί Εργαστηριακών Συνεργατών και
διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.
Όπου προβλέπεται πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και δεν υπάρξουν υποψήφιοι με κατάλληλα
προσόντα, θα είναι δυνατή η πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών.
Ο συνολικός χρόνος απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως
για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες
με πλήρη προσόντα (προσόντα Καθηγητή Εφαρμογών) και τις δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως για τους
Εργαστηριακούς Συνεργάτες με μειωμένα προσόντα (ωριαία αΠΟζημίωση).
Με απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι
Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων,
καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.
Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε
καμία περίmωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα
μη προβλεπόμενα από τον Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.1.ή του Δημοσίου.
Το εκπαιδευτικό

προσωπικό

θα προσληΦθεί

σύμΦωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του Ιδρύματος.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας της
τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. δηλαδή από 1-02-2017 έως και 10-02-2017.
υποΒάλλονται
στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις (έντυπο του Τμήματος) των υποψηΦίων μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.teiste.gr. καθώς επίσης και στο πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος είναι:
ΣΧΟΛΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΥΓΕΙΑΣΚΑΙΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 22310-60176/177
30 χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Τ.Κ. 35 100 - Λαμία
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του Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΛαμίαλΟΟl-2017
Αρ. πρωτ.: 39..J.ι

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
TEXNOΛOΓlKOΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.!.) ΠΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟIΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη
Επιστημονικών Συνεργατών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας
με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για
το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/24-11-84 τ. Α') «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.»,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 περίmωση γ' του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11-6-2001 τ. Α')
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Τίς διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/30-6-96 τ. Α') «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2α και 2β του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Α') «Ρύθμιση
εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 15 του Ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/τ.Α' /18-6-2004) «Αναπροσαρμογή
συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29-6-99 τ. Α') «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και
Δημόσιες γπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του γΠ.Ε.Π.Θ.».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 163/2002
(ΦΕΚ 149/26-6-02 τ. Α') «Διαδικασία και προϋποθέσεις
πρόσληψης
επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και
ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)>>.
7. Τις διατάξεις του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού
και
Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Τ.Α'/20-3-2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη
δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
9. Τις διατάξεις του αριθμ. 160/2008 Π.Δ. (ΦΕΚ 220/3-11-2008 τ. Α') «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.».
J Ο. Τις διατάξεις των άρθρων 15 & 20 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009 τ.Α'). «Ρύθμιση θεμάτων του
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
1J. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α') «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» που αντικατέστησαν το άρθρο 19 του Ν. 4009/2011
και αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.
1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ. Α') «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.», όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195/Τ.Α').
J 3. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/54807/0022/22-10-2002
γπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1393/1-11-2002 τ. Β'
«Καθορισμός ωριαίας αΠΟζημίωσης των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών,
Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 19
του Ν. 1404/83 καθώς και Ειδικών Συνεργατών Τ.Ε.Ι.».
14. Τις διατάξεις του Ν. 3833/15-3-2010 (ΦΕΚ 51/29-3-2010 τ. Α') «Προστασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
15. Τις διατάξεις του Ν. 3845/6-5-2010, (ΦΕΚ 65/6-5-2010 τα. Α') "Μέτρα για την εφαρμογή του Μηχανισμού
Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, από τα Κράτη-Μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο."
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16. Το αριθμ. 100/2013 Π.Δ. (ΦΕΚ 135/05-06-2013 τ.Α') « Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας & Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε,τυ.
Στερεάς Ελλάδας -Ίδρυση Σχολής -Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία & Συγχώνευση
Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων & Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας».
17. Το υπ' αρ. ΦΕΚ 378/15-7-2016)τ. ΥΟΔΔκαθώς και την υπ' αριθμ. 136019/l1/24-8-2016
Διαπιστωτική Πράξη
του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ο κ. Λάμψας Πέτρος,
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, ως Πρόεδρος του ΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας.
18. Την αριθμ. 80/13-4-16 Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το
χρονοδιάγραμμα έναρξης-διάρκειας-λήξης μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων, για το Ακαδημα"ίκό έτος
2016-2017.
19. Την αριθμ. ΦΙΙ/166022/Ι2/6-10-2016
απόφαση του γΠ.Π.Ε.Θ. για κατανομή θέσεων-πιστώσεων
για
πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕγια το ακαδ. έτος 2016-2017.
20. Την αριθμ. 96/20-12-16 (θέμα 90) Απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από την
αριθμ. πρακτ. 73/10-10-2016 σχετική εισήγηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που διαβιβάστηκε με το
αριθμ. πρωτ. 1662/9-12-2016 έγγραφο του Τμήματος.
Προκηρύσσει
Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημα'ίκό έτος 2016-17.
Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημα'ίκού έτους και μπορεί να
ανανεώνεται μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημα'ίκά έτη.
Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληΦθεί σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, για την οποία ως
ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή. Στο εκπαιδευτικό
αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και
οργανωτικού έργου που έχει προβλεΦθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας.
Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία
αποζημίωσή του θα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας
Ε.Π. κατά περίπτωση, εΦόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών,
εΦόσον η απασχόληση είναι μερική.
Τα ννωστικά αντικείμενα

που προκηρύσσεται,

ορίζεται ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΥΓΕΙΑΣΚΑΙΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ι. Τμήμα Φυσικοθεραπείας
(Λαμία):
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Α/Α

Γνωστικό Αντικείμενο

Αριθμός
Θέσεων

Μαθήματα

Αριθμ, Ωρών/ Εβδ,
Εαρινού Εξαμήνου

1.

ΝευροΦυσιολογία

1

ΝευροΦυσιολογία

2

Ψυχολογία στην Υγεία

1

Ψυχολογία στην Υγεία (ΦΣΤ5) Θεωρία

2

3

Διαγνωστική
Απεικόνιση

1

Διαγνωστική Απεικόνιση (ΦΔΤ6) Θεωρία

2

(ΦΒ3) Θεωρία

ΣΥΝΟΛΟΩΡΩΝ:

2

6

Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού ή Εργαστηριακού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα,
είναι η κατοχή των τίτλων σπουδών που απαιτούνται για την πρόσληψη της αντίστοιχης βαθμίδας μόνιμου Ε.Π.
(Επίκουρου Καθηγητή / Καθηγητή Εφαρμογών). Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταmυχιακών σπουδών και
το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο πρέπει να είναι συναΦή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα,
κατά περίmωση, της θέσης που προκηρύσσεται.
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Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα,
με την επιΦύλαξη της προηγούμενης παραγράΦου:
ΑΙ ΕΠΙΠΗΜΟΝΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι.

α) Τέσσερα τουλάχιστον

έτη επαγγελματικής

φύση της θέσης που προκηρύσσεται,
αμοιβή σε οργανωμένα

δραστηριότητας

καταλλήλου

ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα

ερευνητικά προγράμματα

ή συνδυασμός

επιπέδου

ή αναλόγως

με τη

ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με

των ανωτέρω δραστηριοτήτων

αντιστοίχων

σε κάθε περίπτωση με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
ανωτέρω επαγγελματική

δραστηριότητα

μπορεί να περιλαμβάνει

μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη

διδασκαλία

Η
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

και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται
επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου
Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ

επιστημονική δραστηριότητα

από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες

σχεδιασμού

δημοσιεύσεις

σε

κύρους.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.1.

α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε
αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού mυχίου ή
διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό έργο
σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή
εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή
άλλο Τ.Ε.Ι..
Όπου γίνεται αναΦορά σε τίτλο μεταmυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους
ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους
τίτλους του εσωτερικού.
Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε
κατά την διάρκεια του χρόνου σπουδών για την λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή
διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά
προγράμματα ή οι σπουδές.
Όσον αΦορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με
οποιαδήποτε μορΦή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή
ιδιωτικό Φορέα (ΑποΦάσεις ΣτΕ 3047/1987 & 1427/1991).
Σε περίπτωση που οι υποψήΦιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα όπως αυτά περιγράΦονται αναλυτικά
παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψηΦίους που κατέχουν
τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών προκειμένου περί Εργαστηριακών Συνεργατών και
διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών.
Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. της παραγράφου αυτής
καθορίζεται με κοινή απόΦαση των Υπουργών Παιδείας. και Οικονομικών και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται
στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση.
Όπου προβλέπεται πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και δεν υπάρξουν υποψήΦιοι με κατάλληλα
προσόντα, θα είναι δυνατή η πρόσληψη Εργαστηριακών Συνεργατών.
Ο συνολικός χρόνος απασχόλησής
τους δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις δεκατέσσερις
(14) ώρες
εβδομαδιαίως
για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, τις δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως
για τους
Εργαστηριακούς Συνεργάτες με πλήρη προσόντα (προσόντα Καθηγητή ΕΦαρμογών) και τις δεκαοκτώ (18) ώρες
εβδομαδιαίως για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες με μειωμένα προσόντα (ωριαία αποζημίωση).
Με απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι
Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων,
καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.
Με απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι
Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων,
καλύπτοντας για το λόγο αυτόν το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.
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Με τοuς όροuς Tou άρθροu 19 Tou Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως σuμπληρ".!θηr.ε
από το άρθρο 15 Tou Ν. 3794/2009, « ... nou διέποuν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργοu σε
Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Σuνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για
εξειδικεuμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών ως uπερωριακή απασχόληση σε μόνιμοuς ή
σuμβασιούχοuς uπαλλήλοuς Tou δημόσιοu ή εuρύτεροu δημόσιοu τομέα, ύστερα από άδεια της uπηρεσίας
τοuς, καθώς και σε σuνταξιούχοuς TOU δημόσιοu ή TOU εuρύτεροu δημόσιοu τομέα, μη θιγομένων των
πολuτέκνων εκπαιδεuτικών στοuς οποίοuς εφαρμόζονται οι περιορισμοί ROU θέτει το άρθρο 1 Tou Ν.
1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 Tou Ν. 1400/1983».
Ειδικά ως προς τοuς σuνταξιούχοuς Tou Δημοσίοu και τou εuρύτεροu δημόσιοu τομέα, ισχύοuν οι
διατάξεις TOUΝ. 1256/82 (ΦΕΚ 65/31-5-1982 τ. Α').
Με απόφαση Tou Τμήματος, οι εKπαιδΕUΤΙKOίnou προσλήΦθηκαν μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της
σύμβασής τοuς να διενεργήσοuν τις εξετάσεις των μαθημάτων nou δίδαξαν το εξάμηνο nou έληξε ή να
ορισθούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αuτές.
Στην περίmωση αuτή καταβάλλεται αΠΟζημίωση στοuς εξεταστές για πέντε (5) ώρες σuνολικά κάθε
εξεταζόμενοu μαθήματος και στοuς επιτηρητές αποζημίωση ROU αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης,
uπολογΙζόμενης για κάθε περίmωση στις αποδοχές TOUτελεuταίοu μήνα της σύμβασής τοuς. Η αΠΟζημίωση σε
κάθε περίmωση δεν μπορεί να uπερβαίνει το μισό των αποδοχών TOUπροτελεuταίοu μήνα της σύμβασής
τοuς.
Η ενδεχόμενη απασχόληση TOUπροσωπικού αuτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.,
σε καμία περίmωση δεν δημιοuργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστοu χρόνοu ή άλλα
δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι TOUΤ.Ε.Ι. ή TOU
Δημοσίοu.
Το εκπαιδεuτικό

προσωπικό

θα προσληΦθεί

σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις TOUΙδρύματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤιΚΑ
1) Αίτηση σε έντuπο TOUΤμήματος στην οποία ο uποψήφιος αναΦέρει, κατά σειρά προτίμησης, τοuς
Τομείς Μαθημάτων, τα γνωστικά αντικείμενα ή ειδικότητες και κατά σειρά προτίμησης τα διδακτικά
αντικείμενα (μαθήματα).
2) Αντίγραφα Tou muχίοu και όλων των τίτλων σποuδών, των βεβαιώσεων
ή πιστοποιητικών
επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
3) ΒιογραΦικό Σημείωμα nou θα περιέχει τα σχετικά με τις σποuδές, την επαγγελματική δραστηριότητα,
σuνοmική ανάλuση Tou σuγγραΦικού και επιστημονικού έργοu TOUuποψηΦίοu.
4) Αντίτuπα των δημοσιεuμάτων ή εκδόσεων TOUuποψηΦίοu.
5) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμοu ή Κοινότητας όποu θα Φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος
κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένοu για πολίτες κρατών-μελών της Εuρωπα'ίκής Ένωσης,
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής Tou κράτοuς την Ιθαγένεια Tou οποίοu έχει uποψήφιος.
7) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύποu Α') Tou αρμόδιοu Στρατολογικού ΓραΦείοu από το οποίο να
προκύmει ότι ο ενδιαΦερόμενος δεν έχει στρατιωτική uποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγή από αuτές ή έχει
αναγνωρισθεί
ως αντιρρησίας
σuνείδησης
και έχει εκπληρώσει,
σύμΦωνα με τις ειδικές διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλuμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών uποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτοuς - μέλοuς της Εuρωπα'ίκής
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλuμα διορισμού. Το πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύποu Α') θα
αναζητηθεί αuτεπάγγελτα από την Γραμματεία Tou αντίστοιχοu Τμήματος και μόνο για τοuς uποψήΦιοuς ROU
τελικά θα επιλεγούν.
Οι μόνιμοι ή σuμβασιούχοι uπάλληλοι TOUΔημοσίοu ή εuρύτεροu δημόσιοu τομέα κατά την uποβολή της
αίτησης για πρόσληψη, θα uποβάλλοuν και αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης στην uπηρεσία τοuς για
χορήγηση άδειας άσκησης έργοu με αμοιβή, διαΦορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση πρόσληψής τοuς από
τα Τμήματα.
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Εuρωπα'ίκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλοuν να
uποβάλλοuν και πτuχίο ή μεταmuχιακό τίτλο σποuδών Ελληνικού Τμήματος TOUΠανεπιστημιακού Τομέα ή
απολuτήριο Ελληνικού Λuκείοu ή εξαταξίοu Γuμνασίοu ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδοu από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας.

4

• Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
4250/2014.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού
Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό.
Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά
νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Επίσης, απαιτείται πίνακας των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να Φέρουν αρίθμηση
και να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό Φάκελο.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών αρχομένη από την επομένη της ημερομηνίας της
τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. δηλαδή από 1- 02-2017 έως και 10-2-2017,
υποΒάλλονται
στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος οι αιτήσεις (έντυπο του Τμήματος) των υποψηΦίων μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Το παρόν κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται και στην ηλεκτρονική
Ελλάδας: www.teiste.gr.
καθώς επίσης και στο πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

διεύθυνση

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος είναι:
ΣΧΟΛΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΥΓΕΙΑΣΚΑΙΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 22310-60176/177
30 χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Τ.Κ. 35 100 - Λαμία
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