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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ 100/2013,
ΦΕΚ135/5-6-2013 τ. Α΄ Συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας), μετά τις υπ’ αριθμ. 139/26-02-2013 και 140/6-3-2013 αποφάσεις του
Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Λαμίας, την υπ΄αριθμ.
Φ.16/58969/Ε5/26-4-2013 (ΦΕΚ 490/14-5-2013 τ. Γ΄) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση
προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ
Λαμίας», την υπ΄αριθμ. Φ.16/62773/Ε5/10-5-2013 (ΦΕΚ 523/20-5-2013 τ. Γ΄) Υπουργική
Απόφαση «Έγκριση προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ
Λαμίας»,το υπ. αριθμ. Φ16/71015/Ε5/24-5-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Ανακοίνωση
Έγκρισης προκήρυξης θέσης Ε.Π.» και το υπ. αριθμ. Φ16/71013/Ε5/24-5-2013 έγγραφο του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Ανακοίνωση Έγκρισης προκήρυξης θέσης Ε.Π.», σχετικά με προκήρυξη
θέσεων Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικής και του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Λαμίας, προκηρύσσει την
πλήρωση δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
-Μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές των Ατομικών
Συσσωματωμάτων στην Ηλεκτρονική».
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
-Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα
Συστήματα και Υβριδική Αναπαράσταση Γνώσης».
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Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της
τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στις αντίστοιχες Γραμματείες των
Τμημάτων Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
(δηλαδή από 3-7-2013 έως και 1-8-2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
09.00π.μ. έως 14.00μ.μ.).
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό
φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του
επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ο
φάκελος θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν.
Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία 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.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και
πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για
διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα μέλη της επιτροπής
επιλογής ή εξέλιξης ή από τους καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που υποβοηθούν στην
αξιολόγηση των υποψηφίων και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί
από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το κείμενο της
προκήρυξης, μπορούν να απευθύνονται στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων:
Τμήμα Ηλεκτρονικής:
Τηλέφωνο: 22310 60139-122
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Ηλεκτρονικής
3ο χ.λ.μ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας
Τ.Κ. 35 100 ΛΑΜΙΑ
Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών:
Τηλέφωνο: 22310 60167-8-9
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών
3ο χ.λ.μ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας
Τ.Κ. 35 100 ΛΑΜΙΑ
H προκήρυξη είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teilam.gr
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Κων/νος Αναστασίου
Καθηγητής
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