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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας με την αριθμ. 599/3 & 6-12-2012 απόφαση του Συμβουλίου του,
αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή
άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, για το
Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτους 2012-2013.
Ως ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη των Επιστημονικών Συνεργατών και
Εργαστηριακών Συνεργατών ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή,
και Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα όπως αυτά
περιγράφονται παραπάνω, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού
έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών 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 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση.
Όπου προβλέπεται πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και δεν υπάρξουν υποψήφιοι με
κατάλληλα προσόντα, θα προσληφθούν Εργαστηριακοί Συνεργάτες.
Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος απασχόλησής τους δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες
και τις δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες .
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, «...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 θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι
περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν.
1400/1983». Η άδεια θα πρέπει προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της
σύμβασης (σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της άδειας η σύμβαση θεωρείται
αυτοδίκαια λυμένη).
Oι μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου 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 αίτησή πρόσληψής τους από το Τμήμα.
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Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών αρχομένη από την επομένη
της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 31-1-2013
έως και 19-2-2013 υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των
υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την ημέρα έναρξης υποβολής
αιτήσεων στην Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, από την οποία
θα παραλαμβάνουν:
α) το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας και
β) την αναλυτική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα
γνωστικά αντικείμενα ή τις ειδικότητες και τα μαθήματα, για τα προσόντα των υποψηφίων,
την αποζημίωσή τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την πρόσληψή τους, καθώς και
τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν και τα οποία δεν αναφέρονται
στην παρούσα περίληψη προκήρυξης.
Τα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας είναι:
Τμήμα Νοσηλευτικής: τηλ. 22310-60142/198

Σημειώνεται ότι η αναλυτική προκήρυξη θα υπάρχει από την ημερομηνία έναρξης
υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teilam.gr.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Σταύρος Καρκάνης
Καθηγητής

2

