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Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας, μετά την υπ΄αριθμ.
Φ16/47641,90207/Ε5/12-9-2011 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση προκήρυξης θέσης
Ε.Π. Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του
Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 861/211-2011 τ. Γ΄, προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Π.):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ
Μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Εδαφολογία –
Δασοκομία με έμφαση στην αύξηση, θρέψη και αλληλεπίδραση δασοπονικών ειδών».

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στην
Γραμματεία του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του
Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (δηλαδή από 15-12-2011 έως και 13-1-2012,
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 α νάλυση 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.
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Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και
πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για
διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική
επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
εμπρόθεσμα.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το κείμενο της
προκήρυξης, μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος:
Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος :
Τηλέφωνο: 22370 23282
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Παράρτημα Καρπενησίου Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τ.Κ. 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
H προκήρυξη είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teilam.gr
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Σταύρος Καρκάνης
Καθηγητής
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