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Για την πρόσληψη Επιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισµένου 
χρόνου ή  µε σύµβαση ανάθεσης διδακτικού  έργου µε ωριαία αντιµισθία, για το ακαδηµαϊκό  έτος 2018-2019. 

Το Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό 'Ιδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/24-11-84 τ. Α') «∆οµή  και λειτουργ ία των Τ.Ε.Ι.)), όπως αυτό  
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 περίπτωση γ ' του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11-6-2001 Τ. Α') «∆ιάρθρωση της ανώτατης 
εκπαίδευσης και ρύθµιση Θεµάτων του τεχνολογικού  τοµέα αυτής ». 
Τίς διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/30-6-96 τ. Α') « ∆ιορισµός ή  πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση )). 
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 ». 
Τις διατάξεις του Π.∆. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29-6-99 τ. Α') «∆ιορισµός ή  πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής "Ενωσης στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα, Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα και λοιπά  Ν.Π.∆.∆. και ∆ηµόσιες Υπηρεσίες του 
χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Cι. ». 
Τις διατάξεις του Π.∆. 163/2002 (ΦΕΚ 149/26-6-02 Τ. Α') «∆ιαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστηµονικών 
συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών µαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα 
Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) ». 

Τις διατάξεις του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) «Ρύθµιση Θεµάτων του Πανεπιστηµιακού  και Τεχνολογικού  Τοµέα 
της Ανώτατης. Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ». 
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 ». 

Τις διατάξεις του αριθµ. 160/2008 Π.∆. (ΦΕΚ 220/3-11-2008 τ. Α') «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 
των Α.Ε.Ι. ». 
Τις διατάξεις των άρθρων 15 & 20 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009 τΑ') «Ρύθµιση Θεµάτων του Πανεπιστηµιακού  και 
Τεχνολογικού  Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ». 
Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α') «∆οµή, λειτουργ ία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως ισχύει σήµερα. 
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 λειτουργ ία των Α.Ε.Ι.ιι, όπως ίσχυε κατά  τη δηµοσίευση του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α'). 

Τις διατάξεις της αριθµ. 2/54807/0022/22-10-2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1393/1-11-2002 τ. Β «Καθαρισµός 
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.)ι. 
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». 
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 ∆ιεθνές Νοµισµατικό  Ταµείο». 

Τις διατάξεις των Νόµων 3863/2010, 3865/2010 & 3996/2011 που αφορούν την απασχόληση των συνταξιούχων του 
ιδιωτικού  και δηµοσίου τοµέα. 
Το αριθµ. 100/2013 Π.∆. (ΦΕΚ 135/05-06-2013 τΑ) « Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαµίας & Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
-"Ιδρυση Σχολής -"Ιδρυση Τµήµατος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονοµασία & Συγχώνευση Τµηµάτων - Κατάργηση 
Παραρτηµάτων & Τµηµάτων-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ». 
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Τις διατάξεις ταυ άρθρου 20 του Ν. 3794/2009, σχετικές µε ταν καθαρισµό  των προσόντων της Βαθµίδας Καθηγητή  
Εφαρµογών. 
Τις διατάξεις ταυ άρθρου 9 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018 Τ. Α') «Ιδρυση Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις». 
Την αριθµ. 136Ο19/11/24-08-2016 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Ο., µε την οποία διαπιστώνεται ο διορισµός του Καθηγητή  
Πρώτης Βαθµίδας κ. Λάµψα Πέτρου, ως Πρόεδρος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 
Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργ ία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις ». 
Τις αριθµ. 145/21-08-2018 (θέµα 5°) και 146/4-09-2018 (θέµα 19°) αποφάσεις της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 
ύστερα από  τις σχετικές εισηγήσεις των Τµηµάτων & Σχολών του Τ.Ε.Ι.. 

Προκηρ ύ σσει 

την πρόσληψη εκπαιδευτικού  προσωπικού  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισµένου χρόνου, για κάλυψη 
διδακτικών, ερευνητικών ή  άλλων επιστηµονικών αναγκών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για το ακαδηµαϊκό  έτος 
2018-2019. 

Η σύµβαση αυτή  µπορεί  να διαρκεί  µέχρι ένα (1) ακαδηµαϊκό  έτος και µπορεί  να ανανεώνεται µέχρι δύο (2) ακόµη 
ακαδηµαϊκά  έτη. 

Το εκπαιδευτικό  αυτό  προσωπικό  θα προσληφθεί  σε θέσεις Επιστηµονικού  Συνεργάτη και Εργαστηριακού  Συνεργάτη, για 
τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια µε αυτά  των βαθµίδων Επίκουρου Καθηγητή  και Καθηγητή  
Εφαρµογών JΛέκτσρα).  

Στο εκπαιδευτικό  αυτό  προσωπικό  Θα ανατεθεί  η εκτέλεση όµοιου διδακτικού, ερευνητικού  ή  άλλου επιστηµονικού  και 
οργανωτικού  έργου που έχει προβλεφθεί  γιατο 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 γνωστικά  αντικείµενα ή  οι ειδικότητες που προκηρύσσονται κατά  Σχολή  & Τµήµα, ορίζονται ως ακολούθως: 

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
Τµήµα ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού. 

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Α/Α Γνωστικό  
Αντικείµενο 

Αριθµός 
θέσεων 

Μαθήµατα Αριθµ Ωρών/Εβδ. 
Εξαµήνου 

Χειµερινό  Εαρινό  

1 

ΜΑΟΗΜΑΤΙΚΑ- 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΤ104 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι 
4Α 

2 -//- ΜΑΤ306 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 4Γ 

3 -//- ΜΑΤ205 ΜΑΟΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι[ 4Β 

4 -//- ΜΑΤ405 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4∆ 

5 -//- ΜΑΤ406 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4∆ 

6 -//- ΜΑΤ503 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5Ε 

7 -//- Ρ1Ν604 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ &ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

6ΣΤ(3Ο, 3Ε) 

8 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ρ1Ν303 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
4Γ 

9 -//- FIN403 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 4∆ 

10 -//- ΣΙΝ202 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 4Β 

11 -//- ΡΙΝ102 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 4Α 

12 -//- Ε1Ν504 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 5Ε (20, 3Ε) 

13 -//- ΕΙΝ603 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 4ΣΤ 

14 LOG[STICS LOG601 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ* 

6ΣΤ (30, 3Ε) 

15 -//- 100605 ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣί∆ΕΣ * 4ΣΤ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ[ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
// 
	

LOG606 ΚΑΙΝΟΤΟΜ[Α ΣΤΗΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ * 16 
4ΣΤ 

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΕΜ) 

Α/Α 
Γνωστικό  
Αντικείµενο 

Αριθµός 
θέσεων Μάθηµα 

Αριθµ. Ωρών/Εβδ.  
Εξαµήνού   

Χειµερινό  Εαρινό  
Ι ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ LNG206 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 4Β 

ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ. 4 

Παρατπρήσεις: 
α) Μετά  από  κάθε µάθηµα Θα υπάρχει η ένδειξη "Θ" (Θεωρία) & "Ε" (εργαστήριο) σε παρένθεση, όταν 
περιλαµβάνει και εργαστήριο το συγκεκριµένο µάθηµα. 
β) Σηµάνετε µε αστερίσκο (*) τα µαθήµατα τα οποία το Τµήµα έχειχαρακτηρίσει ως εξειδικευµένα. 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Ι. Τµήµα Μηχανικών ΠληροΦορικής Τ.Ε (Λαυία) 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Α/Α 
Γνωστικό  

Αντικείµενο 
Τοµέας 

Αριθµός 
Θέσεων 

Μαθήµατα 

Αριθµ. Ωρών! Εβδ. 
Εξαµήνου 

Χειµερινό  Εαρινό  

1 
Υπολογιστικά  
Συστήµατα 1 ∆ιαδικτυακός Προγραµµατισµός* 

6 

2 
Υπολογιστικά  
Συστήµατα 1 Κατανεµηµένα Συστήµατα* 

6 

3 
Υπολογιστικά  
Συστήµατα 1 Λειτουργικά  Συστήµατα* 

$ 

4 
Υπολογιστικά  
Συστήµατα 1 

Ειδικά  Θέµατα Κατανεµηµένων 
Συστηµάτων * 

6 

ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ: 14 12 

* Τα µαθήµατα που έχουν αστερίσκο (*) θεωρούνται µαθήµατα εξειδίκευσης και µπορούν να διδαχτούν και από  µόνιµους ή  
συµβασιούχους ή  συνταξιούχους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου ή  ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα. 

2. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λαµία) 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Α/Α Γνωστικό  
αντικείµενο 

Τοµέας Αριθµός 
θέσεων 

Μαθήµατα Αριθµός ωρών/εβδ. 
εξαµήνου 

Χειµερινό  Εαρινό  

1 Ηλεκτρονικά  
Υποδοµής 
& Υπολογιστών 1 

Νανοηλεκτρονική  0 
Υλικά  Ηλεκτρονικής και 
∆ιατάξεις Ο 

2 
2 

2 Ηλεκτρονικά  
Υποδοµής 

& Υπολογιστών 1 

Υλικά  Ηλεκτρονικής και 
∆ιατάξεις θ 

2 

3 Πληροφορική  
Υποδοµής 

& Υπολογιστών 1 Σήµατα, Συστήµατα & ΨΕΣ Ο 

4 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 4 6 
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Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Α/Α Ειδικότητα τοµέας Αριθµός 

θέσεων 
Μαθήµατα Αριθµός ωρών/εβδ. 

Εξαµήνου 
Χειµερινό  Εαρινό  

1 Φυσική  
Υποδοµής 
& Υπολογιστών 

i Φυσική  Ε 8 

3 Πληροφορική  
Υποδοµής 
& Υπολογιστών 

1 

Σήµατα, Συστήµατα & ΨΕΣ Ε 
Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις 
φασµατοκοπίας Ε 

4 

8 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12 8 
Τα παραπάνω µαθήµατα δεν είναι εξειδικευµένα, δηλαδή  δεν µπορούν να ανατεθούν σε Επιστηµονικούς και 

Εργαστηριακούς Συνεργάτες, οι οποίοι ανήκουν στο δηµόσιο, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ή  είναι συνταξιούχοι αντίστοιχων 
επαγγελµατικών Θέσεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε και µε το άρθρο 20 τουΝ.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  αντικείµενα ή  την ειδικότητα, κατά  περίπτωση, της Θέσης που πρόκειταινα πληρωθεί. 

Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα, µε την επιφύλαξη της 
προηγούµενης παραγράφου: 

Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι.  

i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον: ή  αυτοδύναµης διδασκαλίας µετά  την απόκτηση του διδακτορικού  διπλώµατος στο γνωστικό  
αντικείµενο του Τοµέα σε Α.Ε.Ι. ή  σµσταγή  ιδρύµατα του εξωτερικού  ή  αναγνωρισµένου επαγγελµατικού  έργου ανάλογου 
επιπέδου σε σχετικό  επιστηµονικό  πεδίο ή  εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά  κέντρα της χώρας ή  της αλλοδαπής ή  
συµµετοχής µε αµοιβή  σε οργανωµένα ερευνητικά  προγράµµατα. 
Το χρονικό  διάστηµα των τριών (3) ετών µπορεί  να κατανέµεται συνδυαστικά  στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε 
περίπτωση είναι αντίστοιχες µε το επιστηµονικό  επίπεδα και συναφείς µε το γνωστικό  πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται. 
i) Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά  περιοδικά  αναγνωρισµένου κύρους, αυτοδύναµες ή  σε συνεργασία µε άλλους 
ερευνητές ή  πρωτότυπη επιστηµονική  µονογραφία, εξαιρουµένων των αυτοεκδόσεων ή  συνδυασµός των παραπάνω. 
Για την εκλογή  θα συνεκτιµάται κατά  πόσο το συνολικό  έργο του υποψηφίου Θεµελιώνει προοπτικές ακαδηµαϊκής εξέλιξής 
του. 

Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι.  

Ι) Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείµενα σχετικό  µε 
το γνωστικό  αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται ή  ισόχρσνης 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 χρόνο διδακτικό  έργο σε Πανεπιστήµια ή  ΤΕΙ ή  οµοταγή  Ιδρύµατα του εξωτερικού. 
ΙΙ) 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. 

Από  τα αρµόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιµάται η προηγούµενη εκπαιδευτική  προϋπηρεσία στο ίδιο ή  άλλο Τ.Ε.Ι.. 
Όπου γίνεται αναφορά  σε τίτλο µεταπτυχιακών 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  έργα σε αντίστοιχα 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). 

Οπου προβλέπονται αυτοδύναµες δηµοσιεύσεις, νοούνται και οι δηµοσιεύσεις στις οποίες σ υποψήφιος είναι ο κύριας 
ερευνητής ή  ερευνητής σε δηµοσίευση όπου δεν συµµετέχει ο επιβλέπων της διδακτορικής του διατριβής. 

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. 
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0 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 Συγκλήτου Τ.Ε.Ι. και µετά  από  αιτιολογηµένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος, αι 
Επιστηµονικοί  Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. πλήρων προσόντων µπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή  εξειδικευµένων εργαστηρίων, 
καλύπτοντας γιατο λόγο αυτόν το µικρότερα µέρας της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους. 

Αντίστοιχα, οι Εργαστηριακοί  Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. πλήρων προσόντων, µπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία 
θεωρητικών µαθηµάτων, καλύπτοντας γιατο λόγο αυτόν το µικρότερο µέρος της εβδοµαδιαίας απασχόλησής τους. 

Με τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συµπληρώθηκε από  το 
άρθρο 15 του Ν. 3794/2009, ιι...που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού  έργου σε Επιστηµονικούς ή  
εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., µπορεί  να ανατεθεί  διδακτικό  έργο µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα µέχρι τεσσάρων (4) 
εβδοµαδιαίων ωρών ως υπερωριακή  απασχόληση σε µόνιµους ή  συµβασιούχους υπαλλήλους του δηµόσιου ή  ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, ύστερα από  άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του δηµόσιου ή  του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, µη Θιγσµένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρµόζονται αι περιορισµοί  που θέτει το 
άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1400/1983». 

Με απόφαση του Τµήµατος, οι εκπαιδευτικοί  που προσλήφθηκαν µπορούν να κληθούν µετά  τη λήξη της σύµβασής 
τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των µαθηµάτων που δίδαξαν το εξάµηνα που έληξε ή  να ορισθούν ως επιτηρητές στις 
εξετάσεις αυτές. 

Στην περίπτωση αυτή  καταβάλλεται αποζηµίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά  κάθε εξεταζόµενου 
µαθήµατος και στους επιτηρητές αποζηµίωση που αντιστοιχεί  στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζόµενης για κάθε περίπτωση 
στις αποδοχές του τελευταίου µήνα της σύµβασής τους. Η αποζηµίωση σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί  να υπερβαίνει το 
µισό  των αποδοχών του προτελευταίου µήνα της σύµβασής τους. 

Η ενδεχόµενη απασχόληση του προσωπικού  αυτού, για ένα ή  περισσότερα ακαδηµαϊκά  εξάµηνα ή  έτη στο ίδια ή  άλλο 
Τ.Ε.Ι., σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργεί  δικαίωµα µετατροπής της σύµβασης σε αορίστου χρόνου ή  άλλα δικαιώµατα µη 
προβλεπόµενα από  τον Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντιτου Τ.Ε.I. ή  του ∆ηµοσίου. 

Οι Επιστηµονικοί  & Εργαστηριακοί  Συνεργάτες θα προσληφθούν σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πιστώσεις του Ιδρύµατος.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Αίτηση σε έντυπο του Τµήµατος στην οποία ο υποψήφιος αναφέρει, κατά  σειρά  προτίµησης, τους Τοµείς Μαθηµάτων, τα 
γνωστικά  αντικείµενα ή  ειδικότητες και κατά  σειρά  προτίµησης τα διδακτικά  αντικείµενα (µαθήµατα). 

Αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή  πιστοποιητικών επιστηµονικής και 
επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
Βιογραφικό  Σηµείωµα που Θα περιέχει τα σχετικά  µε τις σπουδές, την επαγγελµατική  δραστηριότητα, συνοπτική  ανάλυση 
του συγγραφικού  και επιστηµονικού  έργου του υποψηφίου. 
Ανείτυπατων δηµοσιευµάτων ή  εκδόσεων του υποψηφίου. 
Πιστοποιητικό  ξένης γλώσσας. 
Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης ∆ήµου ή  Κοινότητας όπου θα φαίνεται σ τρόπος και σ χρόνος κτήσεως της 

Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειµένου για πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό  της αρµόδιας 
αρχής του κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει υποψήφιας. 
Πιστοποιητικό  Στρατολογίας (τύπου Α.) του αρµόδιου Στρατολογικού  Γραφείου από  το οποίο να προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόµενος δεν έχει στρατιωτική  υποχρέωση ή  έχει νόµιµα απαλλαγή  από  αυτές ή  έχει αναγνωρισθεί  ως 
αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη 
Θητεία ή  εναλλακτική  πολιτική  κοινωνική  Θητεία. Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού. 

Το πιστοποιητικό  Στρατολογίας (τύπου Α') Θα αναζητηθεί  αυτεπάγγελτα από  την Γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος 
και µόνο γιατους υποψήφιους που τελικά  θα επιλεγούν. 

Οι µόνιµοι ή  συµβασιούχοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου ή  ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά  την υποβολή  της αίτησης 
για πρόσληψη, θα υποβάλλουν και αντίγραφο της κατατεθείσας αίτησης στην υπηρεσία τους για χορήγηση άδειας 
άσκησης έργου µε αµοιβή, διαφορετικά  δεν Θα γίνεται δεκτή  η αίτηση πρόσληψής τους από  τα Τµήµατα. Το αργότερο 
έως την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασής τους θα πρέπει να έχουν προσκοµίσει και την άδεια άσκησης ιδιωτικού  έργου 
από  την Υπηρεσία τους.  
∆εν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών στους συνταξιούχους στους οποίους θα ανατεθεί  διδακτικό  έρµο, χωρίς 
την προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας ∆/νσης Συντάξεων, ότι δηλώθηκε η ανάθεση του έργου αυτού.  

Οι πολίτες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να 
υποβάλλουν και πτυχίο ή  µεταπτυχιακό  τίτλο σπουδών Ελληνικού  Τµήµατος του Πανεπιστηµιακού  Τοµέα ή  απολυτήρια 
Ελληνικού  Λυκείου ή  εξαταξίου Γυµνασίου ή  πιστοποιητικό  ελληνοµάθειας ∆ επιπέδου από  το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
από  το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
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 ∆ιπλωµατικής Αρχής στο εξωτερικό. 
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Πέτρος 

ΥΛτής 

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  (q-09-2018 έως χαι ςΟ9-2018 υποβάλλονται στη Γραµµατεία του  
αντίστοιχου Τµήµατος σι αιτήσεις (έντυπο του Τµήµατος) των υποψηφίων µαζί  µε όλα τα ανανκαία νια την κρίση 
δικαιολσνπτικά.  

Οι ενδιαφερόµενοι που είχαν υποβάλλει φάκελο µε δικαιολογητικά  πρόσληψης για το ακαδηµαϊκό  έτος 2017-2018, δεν 
υποχρεούνται στην υποβολή  νέου πλήρους φακέλου, αλλά  πρέπει υποχρεωτικά  να υποβάλλουν νέα αίτηση υποψηφιότητας 
µαζί  µε ότι νέο δικαιολογητικό  — πιστοποιητικό  αποκτήθηκε από  αυτούς στη χρονική  διάρκεια των επόµενων ακαδηµαϊκών 
ετών. 

Το παρόν κείµενο της προκήρυξης βρίσκεται και στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: 
www.teiste.κr καθώς επίσης και στο πρόγραµµα α∆ΙΑΥΓΕΙΑ ». 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Τµηµάτων είναι: 

Α. ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Τµήµα ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού  µε έδρατη Θήβα, τηλ:22620-22569 

1ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θήβας — Ελευσίνας, Τ.Κ. 32200 Θήβα 

Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., µε έδρα τη Λαµία, τηλ:22310-60167/169 

3οχλµ.Π.Ε.Ο.Λαµίας — Αθηνών, Τ.Κ. 35100 Λαµία 
Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., µε έδρα τη Λαµία, τηλ: 22310-60122/139 

3ο χλµ Π.Ε.Ο. Λαµίας — Αθηνών, Τ.Κ. 35 100 Λαµία 

i 
Ο7Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
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