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ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς
& Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»
Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου, ως µία από τις σηµαντικότερες
δραστηριότητες του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, βασίζεται στην έγκαιρη επιλογή των κατάλληλων
Συνεργατών του Ιδρύµατος και συνεπώς η διαδικασία ανάθεσης διδακτικού έργου
(προκήρυξη & πρόσληψη εκτάκτων Εκπαιδευτικών) οφείλει να ακολουθεί κανόνες
που θα διευκολύνουν την ταχεία και οµοιόµορφη λειτουργία των εµπλεκοµένων
οργάνων και υπηρεσιών.
Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύµατος µετά την
ένταξη των Τ.Ε.Ι. στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε συνάρτηση µε τα προβλήµατα που
παρατηρούνται και την εµπειρία που αποκτήθηκε από την πρώτη εφαρµογή της νέας
διαδικασίας απασχόλησης εκτάκτων Εκπαιδευτικών οδήγησαν το Συµβούλιο του
Ιδρύµατος στην θέσπιση κανόνων που βελτιώνουν την εν λόγω διαδικασία.
Η παρούσα έκδοση εµπεριέχει την Απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας
σχετικά µε την ανάθεση Εκπαιδευτικού έργου σε εκτάκτους Εκπαιδευτικούς και
εµπίπτει στην προσπάθεια της αναβάθµισης των λειτουργιών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας.
Ελπίζουµε ότι η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει ένα «εργαλείο» στην προσπάθεια
ολοκληρωµένης ενηµέρωσης µας καθώς και στην υποχρέωση µας για πιστή τήρηση
των Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Γεώργιος Γιόφτσος
Αναπληρωτής Καθηγητής
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Σύµφωνα µε την Απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας
(αριθµ. πρακτ. 295/13-03-2003)
΄΄∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ΄΄
Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου, ως µία από τις σηµαντικότερες
δραστηριότητες του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, βασίζεται στην έγκαιρη επιλογή των κατάλληλων
Συνεργατών του Ιδρύµατος. Λόγω των συνεχώς αυξανόµενων αναγκών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας σε
Συνεργάτες, σε συνάρτηση µε τον υψηλό φόρτο εργασίας που δηµιουργείται στις διοικητικές
υπηρεσίες, θα πρέπει η διαδικασία ανάθεσης διδακτικού έργου (προκήρυξη & Πρόσληψη
εκτάκτων εκπαιδευτικών) να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες οι οποίοι διευκολύνουν την
ταχεία και οµοιόµορφη λειτουργία των εµπλεκοµένων οργάνων και υπηρεσιών.
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Κάθε χρόνο και µέχρι 5 Απριλίου, οι Τοµείς των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, µε
ευθύνη των Υπευθύνων τους, υποβάλλουν στο Τµήµα τους εισήγηση σχετικά µε τις
ανάγκες τους σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες για το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, τα Τµήµατα υποβάλλουν τις ανάλογες
ανάγκες τους για θέσεις µελών Ε.Ε.Μ. στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α
2. Κάθε χρόνο και µέχρι 20 Απριλίου, τα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, µε ευθύνη των
Προϊσταµένων τους, υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ι. τις ανάγκες τους σε Επιστηµονικούς &
Εργαστηριακούς Συνεργάτες για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, ορίζοντας ταυτόχρονα
και την τριµελή εισηγητική επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα, το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α υποβάλλει τις ανάλογες ανάγκες του για θέσεις µελών
Ε.Ε.Μ.
3. Κάθε πρόταση για προκήρυξη θέσεων Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών,
καθώς και Μελών Ε.Ε.Μ., πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τον αριθµό
των αναγκαίων θέσεων, και τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε θέση (σύµφωνα µε το
ΕΝΤΥΠΟ Α, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται δακτυλογραφηµένο, σε έντυπη &
ηλεκτρονική µορφή, και να αποτελεί τµήµα του Πρακτικού Συνεδρίασης του αρµοδίου
οργάνου π.χ. Συµβούλιο Τµήµατος) :
I. το γνωστικό αντικείµενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της προς πλήρωση
θέσης
II. τα µαθήµατα του Τµήµατος που θα διδαχθούν από τον υποψήφιο που θα
προσληφθεί και θα καταλάβει την προς πλήρωση θέση
III. τον αριθµό ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης του Συνεργάτη που θα επιλεγεί.
4. Οι προτάσεις για πρόσληψη Συνεργατών θα πρέπει να υποβάλλονται σε ορθολογικά
πλαίσια, χωρίς κατάτµηση των θέσεων σε µεµονωµένα µαθήµατα. Θα πρέπει δηλ. να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε κάθε θέση να καλύπτει πλήρες ωράριο διδασκαλίας κατ’
αντιστοιχία των προκηρύξεων για πρόσληψη µονίµων Μελών Ε.Π.
5. Η έκδοση τις σχετικής προκήρυξης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
1. Οι υποψήφιοι Συνεργάτες υποβάλλουν αίτηση µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά, στο αρµόδιο Τµήµα κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζει η
προκήρυξη, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται
χρησιµοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ Β.
2. Ο αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ελέγχει εάν οι αιτήσεις των
υποψηφίων πληρούν τα ακόλουθα :
• είναι πλήρως συµπληρωµένο το έντυπο αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ Β)
• τα δικαιολογητικά φέρουν αρίθµηση και είναι τοποθετηµένα σε ειδικό φάκελο
• συνοδεύονται από Πίνακα Υποβαλλοµένων δικαιολογητικών
• συνοδεύονται από βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου.
3. Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα παραπάνω, καθώς και τα αναγραφόµενα στην
παρ. 5 του άρθρου 1 του Π∆ 163(ΦΕΚ 149/26-6-2002), θεωρούνται άκυρες και δεν
αξιολογούνται από τις αρµόδιες Επιτροπές.
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4. Φωτοαντίγραφα των υποβαλλοµένων αιτήσεων (δηλ. τα συµπληρωµένα από τους
υποψηφίους ΕΝΤΥΠΑ Β) συνοδευόµενα από δύο επικυρωµένα αντίγραφα του
πτυχίου, καθώς και του µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος του υποψηφίου,
αρχειοθετούνται κατά αλφαβητική σειρά και παραδίδονται ενυπόγραφα, µε ευθύνη του
Προϊσταµένου της Γραµµατείας κάθε Τµήµατος, στο Τµήµα Προσωπικού, εντός πέντε
(5) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, µε σκοπό να είναι
διαθέσιµα όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άµεση κατάρτιση των συµβάσεων.
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων Συνεργατών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία και ολοκληρώνεται µε ευθύνη των Προέδρων των τριµελών
Επιτροπών Αξιολόγησης εντός 10 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων.
2. Ο πλήρης πίνακας των υποψηφίων που καταρτίζουν οι Επιτροπές αξιολόγησης
πρέπει να καταρτίζεται σύµφωνα µε το ΕΝΤΥΠΟ Γ. Για τους Επιστηµονικούς ή
Εργαστηριακούς Συνεργάτες, καθώς και τους Ε.Ε.Μ. που κατέχουν τα προσόντα του
εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 και προτείνονται για πρόσληψη µε
πλήρη ή µερική απασχόληση, πρέπει να γίνεται λεπτοµερή καταγραφή των
προσόντων τους, συµπεριλαµβανοµένου και του επιστηµονικού τους έργου, για να
είναι εφικτός ο έλεγχος νοµιµότητας της κρίσης τους.
3. Ο πίνακας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 και
καταρτίζεται από τις Επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να συντάσσεται σύµφωνα µε το
ΕΝΤΥΠΟ ∆.
4. Ο πίνακας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που έχουν τα προσόντα
της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκε µε το Κεφ. Γ του
άρθρου 4 του Ν. 2916/2001, και καταρτίζεται από τις Επιτροπές αξιολόγησης πρέπει
να συντάσσεται σύµφωνα µε το ΕΝΤΥΠΟ Ε.
∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.
1. Κάθε χρόνο και µέχρι 20 Ιουνίου, τα Τµήµατα και το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α του Ιδρύµατος, µε
ευθύνη των Προϊσταµένων τους, υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ι. τις προτάσεις τους για
πρόσληψη Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και Ε.Ε.Μ., οι
οποίοι έχουν επιλεγεί να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος.
2. Κάθε πρόταση για πρόσληψη Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς
και Μελών Ε.Ε.Μ., πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία για
κάθε προτεινόµενο (σύµφωνα µε το ΕΝΤΥΠΟ Ζ, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται
δακτυλογραφηµένο, σε έντυπη & ηλεκτρονική µορφή, και να αποτελεί τµήµα του
Πρακτικού Συνεδρίασης του Συµβουλίου Τµήµατος) :
I. την κατηγορία στην οποία ανήκει ο Συνεργάτης
• Επιστηµονικός Συνεργάτης
• Εργαστηριακός Συνεργάτης
• Εκπαιδευτικός Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.)
II. τα προσόντα του Συνεργάτη
• σύµφωνα µε το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83
• σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 και
συγκεκριµένα :
α. µε βασικό τίτλο σπουδών & διδακτορικό
β. µε βασικό τίτλο σπουδών & µεταπτυχιακό
γ. µε βασικό τίτλο σπουδών
III. το γνωστικό αντικείµενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που
καταλαµβάνει
IV. τα µαθήµατα του Τµήµατος που θα διδαχθούν από τον υποψήφιο που
προτείνεται για πρόσληψη
V. ο αριθµός ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησής του.
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Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1. Κάθε χρόνο και µέχρι 5 Σεπτεµβρίου, έχει εγκριθεί από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. η
πρόσληψη των Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και των Ε.Ε.Μ.,
οι οποίοι έχουν επιλεγεί να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το επόµενο
ακαδηµαϊκό έτος και έχουν υπογραφεί οι ανάλογες συµβάσεις µεταξύ του Προέδρου
του Ιδρύµατος και των επιλεγέντων Συνεργατών.
2. Οι Αποφάσεις πρόσληψης Συνεργατών, του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. κοινοποιούνται
άµεσα, µε ευθύνη του Γραµµατέα του Συµβουλίου, στα Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. και στο
Τµήµα Προσωπικού ενώ ταυτόχρονα εκδίδεται δελτίο Τύπου στα τοπικά µέσα
ενηµέρωσης που αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η επιλογή των υποψηφίων και
πραγµατοποιείται η υπογραφή των συµβάσεων εργασίας. Οι Αποφάσεις και
ανακοινώσεις σχετικά µε τους Συνεργάτες, τοποθετούνται και στον δικτυακό τόπο
www.teilam.gr
3. Οι Συνεργάτες που έχουν επιλεγεί να απασχοληθούν µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου (µε µηνιαία αποζηµίωση διότι κατέχουν τα προσόντα του εδ. β. της παρ. 1 του
άρθρου 19 του Ν. 1404/83) και έχουν πλήρες ωράριο εβδοµαδιαίας απασχόλησης,
προσφέρουν το διδακτικό τους έργο από 08:00π.µ. έως 16:00µ.µ., λόγω των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Ίδρυµα σε επάρκεια κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο
Προϊστάµενος κάθε Τµήµατος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και την τήρηση των
εβδοµαδιαίων προγραµµάτων εκπαίδευσης.
4. Μετά την έγκριση των προσλήψεων από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι., οι ∆ιευθυντές των
Σχολών αποφασίζουν εντός 3 ηµερών για την ένταξη των προσλαµβανόµενων σε
Τµήµα της Σχολής, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83, και
ενηµερώνουν άµεσα το Τµήµα Προσωπικού.
5. Ο προσλαµβανόµενος Συνεργάτης παραλαµβάνει ενυπόγραφο αντίγραφο του
Κανονισµού Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας κατά την διάρκεια υπογραφής της σύµβασης
του.
Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Όταν κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους, προκύπτουν ανάγκες τροποποίησης
των αναθέσεων στους Συνεργάτες, θα πρέπει τα Πρακτικά των Τµηµάτων να
εµπεριέχουν τα ακόλουθα :
I. το λόγω της αιτούµενης τροποποίησης
II. για κάθε Συνεργάτη, του οποίου το ωράριο τροποποιείται, να αναφέρεται :
• η προηγούµενη ανάθεση που του είχε δοθεί από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι.,
• η τροποποίηση (αύξηση ή µείωση ωρών) που προτείνεται
• η τελική ανάθεση µετά την τροποποίηση
2. Όταν πραγµατοποιείται µείωση ωραρίου ή προτείνεται διακοπή σύµβασης σε κάποιο
Συνεργάτη, µε ταυτόχρονη αύξηση των ωρών κάποιου άλλου, τότε πρέπει στο ίδιο
απόσπασµα πρακτικού του Συµβουλίου του Τµήµατος να µνηµονεύονται οι εν λόγω
τροποποιήσεις.
3. Όταν η τροποποίηση αναθέσεων οδηγεί σε πρόταση για πρόσληψη νέου Συνεργάτη,
θα πρέπει να συνοδεύεται από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
που συνέταξε η αρµόδια Επιτροπή.
4. Οι προαναφερόµενες τροποποιήσεις των αναθέσεων διδακτικού έργου σε Συνεργάτες
πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας πάντα τα ΕΝΤΥΠΑ της παρούσας Απόφασης τα
οποία διαβιβάζονται στο Τ.Ε.Ι. σε έντυπη & ηλεκτρονική µορφή, ενώ ενηµερώνεται
ταυτόχρονα και το Τµήµα Προσωπικού µε ευθύνη των Προϊσταµένων των
Γραµµατειών των Τµηµάτων.
Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Γενικός Γραµµατέας του Ιδρύµατος οφείλει να ενηµερώσει τα εµπλεκόµενα Μέλη
του ∆ιοικητικού Προσωπικού για την πιστή εφαρµογή της παρούσας Απόφασης και
ιδιαίτερα για την σωστή χρήση των ΕΝΤΥΠΩΝ του παρόντος.
2. Παρακαλούνται οι Αντιπρόεδροι του Τ.Ε.Ι. Λαµίας να συντονίζουν και να επιλύουν
τυχόν επί µέρους προβλήµατα και παραλήψεις που θα προκύψουν κατά την
εφαρµογή της παρούσας απόφασης ή να φέρουν άµεσα το όποιο πρόβληµα στο
Τ.Ε.Ι.
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ΕΝΤΥΠΟ Α
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Μ.

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α/α

Γνωστικό Αντικείµενο

1

Κλινική Νοσηλευτική

2

Καρδιοαναπνευστική
Φυσικοθεραπεία

Αριθµός
Θέσεων
3

1

3

Μαθήµατα
1. Νοσηλευτική Ι (Θ)
2. Νοσηλευτική ΙΙ (Θ)
3. Νοσηλευτική ΙΙΙ (Θ)
1. Φυσικοθεραπεία στο
αναπνευστικό
2. Κλινική Άσκηση ΙΙ
3. Φυσικοθεραπεία στο
Κυκλοφορικό
1.
2.
3.

Αριθµός
Ωρών
4
3
8
ΣΥΝΟΛΟ
15
2
10
3
ΣΥΝΟΛΟ
15

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α/α

Ειδικότητα

1

Νοσηλευτική

2

Φυσικοθεραπεία

Αριθµός
Θέσεων
5
2

Μαθήµατα
Νοσηλευτική Ι (Ε)
1. Κλινική Άσκηση ΙΙ (Ε)
2. Ειδ. Τεχνικές Κινητοποίησης (Ε)

Αριθµός
Ωρών
15
ΣΥΝΟΛΟ
15
9
6
ΣΥΝΟΛΟ
15
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Γ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.)
α/α

Ειδικότητα

Αριθµός
Θέσεων
1

Μαθήµατα

1

Αγγλική Γλώσσα

1. Αγγλικά Ι (Νοσηλευτικής)
2. Αγγλικά ΙΙ (Ηλεκτρολογίας)
3. Αγγλικά Ι (Ηλεκτρονικής)

2

Φυσική Αγωγή

2

1. Ποδόσφαιρο

3

Φυσική Αγωγή

1

1. Τοξοβολία

5

Αριθµός
Ωρών
8
4
4
ΣΥΝΟΛΟ
15
15
ΣΥΝΟΛΟ
15
3
ΣΥΝΟΛΟ
3

ΕΝΤΥΠΟ Β

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΑΜΙΑ …….. /…….. /…………
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………

ΠΡΟΣ : …………………………………

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………
…………………………………

Ον. Πατρός : ……………………………………
Ον. Μητρός : …………………………………...
Οικογ. Κατάσταση : …………………………...

Παρακαλώ όπως δεχθείτε την

Ονοµ/νυµο συζύγου:…………………………
υποψηφιότητα µου για πρόσληψη σε θέση

Τόπος Γέννησης : ……………………………
Έτος Γέννησης : ………………………………..
Αριθµ. Αστ. Ταυτότητας : …………………….

Επιστηµονικού, Εργαστηριακού Συνεργάτη ή
Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθηµάτων,

Τόπος έκδοσης : ………………….………….
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. …../………….

Ηµεροµηνία έκδοσης : ……………………….

Προκήρυξη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Συγκεκριµένο,

∆/ΝΣΗ : ……………………………………….…
……………………………………………………

επιθυµώ να προσληφθώ για µία από τις

ΤΗΛ : ……………………………………………...
παρακάτω θέσεις, κατά σειρά προτίµησης :

Α.Φ.Μ : …………………………………………
∆.Ο.Υ : ………………………………………….
Αριθ. Μητρώου Ι.Κ.Α. ………………………...
Εργασία: Άνεργος - Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Μόνιµος ∆ηµόσιος Υπάλληλος
Μη µόνιµος Υπάλληλος ∆ηµοσίου
Υπάλληλος Ευρύτερου ∆ηµ. Τοµέα

α/α

Γνωστικό Αντικείµενο ή
Ειδικότητα

1
2
3
4

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5

1. Πίνακα Υποβαλλοµένων ∆ικαιολογητικών
2. Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Αντίγραφο Πτυχίου
4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
5. Αντίγραφο ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
6. Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών
7. Πιστοποιητικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας
8. Πιστοποιητικά Εκπαιδευτικής Εµπειρίας
9. Πιστοποιητικά Ερευνητικής Εµπειρίας
10. Επιστηµονικές Εργασίες
11. Άλλα πιστοποιητικά…………………………
………………………………………………..……
…………………………………………………….
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Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ Γ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / Ε.Ε.Μ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ……………………………………….
α/α

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΤΥΧΙΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΕΡΓΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1
2
3
4
5
6
7
8

* (Α) Άνεργος, (ΙΥ) Ιδιωτικός Υπάλληλος, (ΕΕ) Ελεύθερος Επαγγελµατίας, (Μ∆Υ) Μόνιµος ∆ηµόσιος Υπάλληλος (ΜΜ∆Υ) Μη µόνιµος
Υπάλληλος ∆ηµοσίου, (ΥΕ∆Τ) Υπάλληλος Ευρύτερου ∆ηµ. Τοµέα

ΛΑΜΙΑ …… /……… / ………
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Υπογραφή & Ονοµατεπώνυµο µελών)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ∆
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / Ε.Ε.Μ.
(που διαθέτουν τα τυπικά & ουσιαστικά προσόντα του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
α/α

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι

Φ/Θ ΣΤΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ

Φ/Θ ΣΤΟ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Φ/Θ ΣΤΟ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

Φ/Θ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8

ΛΑΜΙΑ …… /……… / ………
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Υπογραφή & Ονοµατεπώνυµο µελών)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ Ε
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ / Ε.Ε.Μ.
(που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83)
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
α/α

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι

Φ/Θ ΣΤΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ

Φ/Θ ΣΤΟ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Φ/Θ ΣΤΟ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

Φ/Θ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΕΣ

1
2
3
4
5
6
7
8

ΛΑΜΙΑ …… /……… / ………
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Υπογραφή & Ονοµατεπώνυµο µελών)
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ΕΝΤΥΠΟ Ζ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Μ.
Α. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α/α

Ονοµατεπώνυµο

1

Γεωργίου Γεώργιος

2

∆ηµητρίου ∆ηµήτριος

Γνωστικό
Αντικείµενο
Κλινική Νοσηλευτική

Μαθήµατα
1. Νοσηλευτική Ι (Θ)
2. Νοσηλευτική ΙΙ (Θ)
3. Νοσηλευτική ΙΙΙ (Θ)

Καρδιοαναπνευστική
Φυσικοθεραπεία

1. Φ/Θ στο αναπνευστικό
2. Κλινική Άσκηση ΙΙ
3. Φ/Θ στο Κυκλοφορικό

Ειδικότητα

Μαθήµατα

Αριθµός
Ωρών
4
3
8
ΣΥΝΟΛΟ
15
2
10
3
ΣΥΝΟΛΟ
15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α/α
1
2
3

Ονοµατεπώνυµο
Νικολάου Νικόλαος
Γεωργίου Γεώργιος
∆ηµητρίου ∆ηµήτριος

Αριθµός
Ωρών

Ηλεκτρονική
Πληροφορική
Ηλεκτρολογία

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ της παρ. 2 του άρθρου 19 Ν. 1404/83
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ
a/a

Full name

α/α

Ονοµατεπώνυµο

Cognitive Object
Γνωστικό
Αντικείµενο

Courses
Μαθήµατα

Number
of Hours
Αριθµός
Ωρών

1
2
3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
α/α

Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα

Μαθήµατα

Αριθµός
Ωρών

Μαθήµατα

Αριθµός
Ωρών

1
2
3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
α/α

Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα

1
2
3
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