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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24-11-84 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11-6-2001 τ. Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο 3
του Ν. 3027/ 28-6-2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.
3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ. Α΄).
β. Του άρθρου 16 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24-11-84 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 3 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11-6-2001 τ. Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3
του Ν. 3027/ 28-6-2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.
3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-3-2007 τ. Α΄) και το άρθρο 9 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156 τ.Α΄). .
γ. Του άρθρου 17 του ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
4 περ. Α΄ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.
3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ. Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ.
156 τ.Α΄).
δ.Του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
ε. Του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και
λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
στ. Του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ΄αριθμ. Φ11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ με θέμα
«Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. ΤΕΙ».
3. Το άρθρο 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ. Α΄) όπως ισχύει και το με αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/6.5.2011 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Το άρθρο 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
5. Την υπ’ αριθμ. 413/7-2-2012 πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (ΦΕΚ 449/24-22012 τ. Β΄) σχετικά με
τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών
οποιασδήποτε βαθμίδας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας
6. Την υπ’ αριθμ. 102617/Ε5/31-7-2008 (ΦΕΚ 351/ΤΥΟΔ/11-8-2008) Υ. Α. την αριθμ.
102617/E5/31-07-2008 (ΦΕΚ 351/ΤΥΟΔ/11-08-2008) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή
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των κ.κ. Καρκάνη Σταύρου ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Κοντογεώργου Αθανασίου,
Τσιτσιπή Παναγιώτη και Γιόφτσου Γεωργίου ως Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με θητεία
που αρχίζει την 1-9-2008 και λήγει την 31-8-2012.
7. Το υπ’ αριθμ. 8/14-9-2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Διαχείρισης και
Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος
8. Την υπ’ αριθμ. 344/22-9-2011 (θέμα 3 ο) απόφαση
του Συμβουλίου Τμήματος
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
9. Την υπ’ αριθμ. 569/13-10-2011 (θέμα 11ο) απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
10. Την από 16-8-2011 αίτηση εξέλιξης μέλους Ε.Π. του Τμήματος Δασοπονίας και
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη
βαθμίδα του Καθηγητή
11. Το υπ’ αριθμ. 57/11-10-2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Δασικής
Παραγωγής και Έργων του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
12. Το υπ’ αριθμ. 348/27-10-2011 πρακτικό του Συμβουλίου Τμήματος Δασοπονίας και
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
13.
Το υπ’ αριθμ. 573/23-11-2011 (θέμα 10ο) πρακτικό του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
14. Την από 28-7-2011 αίτηση εξέλιξης μέλους Ε.Π. του Τμήματος Δασοπονίας και
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
15. Το υπ’ αριθμ. 71/27-9-2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Ειδικών
Μαθημάτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
16. Το υπ’ αριθμ. 176/30-9-2011 πρακτικό του Συμβουλίου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
17. Το υπ’ αριθμ. 105/3-11-2011 πρακτικό του Συμβουλίου της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
18.
Το υπ’ αριθμ. 573/23-11-2011 (θέμα 11ο) πρακτικό του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
19. Την από 17-08-2011 αίτηση εξέλιξης μέλους Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της
Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή
20. Τις υπ’ αριθμ. 569/13-10-2011 (θέμα 11ο), 573/23-11-2011 (θέμα 10ο & 11ο) συνεδριάσεις
του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (ΦΕΚ 293/15-3-2012 τ. Γ΄) Προκηρύξεις θέσεων Ε.Π. του
Τμήματος Δασοπονίας
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος
Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και προκήρυξη θέσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της
Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
21. Το υπ΄αριθμ. 1308/29-3-2012 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας «Ανακοίνωση έγκρισης
Προκήρυξης θέσεων Ε.Π.
του Τμήματος Δασοπονίας
και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
22. Το υπ΄αριθμ. 1307/29-3-2012 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας «Ανακοίνωση έγκρισης
Προκήρυξης θέσης Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση τριών (3) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασοπροστασία».

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ
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Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική
Γεωχημεία-Ορυκτολογία».
Σ.Ε.Υ.Π.
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσικοθεραπεία και κινητικοαισθητική αξιολόγηση των μυοσκελετικών κακώσεων».
Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και
Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.
Η διδακτορική διατριβή και όλο το ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων
πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
Η κρίση για εκλογή μελών Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και επαγγελματικό έργο
των κρινόμενων και στη συνολική επιστημονική και ερευνητική τους δραστηριότητα.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
είναι τα ακόλουθα:
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι.
α) Eπτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο
τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων, ή,
αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα
ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή
συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το
επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η
ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη
διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο
τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό
αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, σε Πανεπιστήμια ή
Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους από
τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος ή πρωτότυπες επιστημονικές
μονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών
μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή.
Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη
συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο πρέπει να έχει
αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Τ.Ε.Ι.
α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου υψηλού επιπέδου
ή αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά
προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε
περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που
προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι
δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο
γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του
εξωτερικού.
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β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους από
τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπη επιστημονική
μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί
κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή.
Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει
στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Τ.Ε.Ι.
α) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή
αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα
ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή
συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση με το
επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η
ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη
διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή
ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης
που προκηρύσσεται επιστημονική
δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από
τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου
κύρους.
Όπου γίνεται αναφορά σε διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων του
εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους
τίτλους του εσωτερικού.
Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης
Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου
σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού
διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά
προγράμματα ή οι σπουδές.
Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις
οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.
Οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά λαμβάνονται
υπόψη εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά, ενώ οι
απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον
βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης.
Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π.
της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. εάν δεν περάσουν τρία έτη από το
διορισμό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αίτηση.
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών των υποψηφίων.
3. Βιογραφικό σημείωμα, με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους.
4. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν.
5. Γενικά κάθε στοιχείο (Βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας,
επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας κτλ) που να αποδεικνύει τα
προσόντα του υποψηφίου.
6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα
αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και το οποίο θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης
1.
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διορισμού.
Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο
θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/27-6-2007/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο
υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά
δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα
από την Υπηρεσία μας πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (ΦΕΚ 1551/23.10.2006 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη
απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα
εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας
της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στις αντίστοιχες Γραμματείες
των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος
Καρπενησίου, Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (δηλαδή από 19-4-2012 έως και 18-5-2012, 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 ανάλυση του
επιστημονικού έργου σε τρία αντίτυπα, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες
αρχές. 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.
Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών
κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Η
διδακτορική διατριβή υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή στο αντίστοιχο αποθηκευτικό μέσο,
εφόσον είναι διαθέσιμη σε τέτοια μορφή και απαιτείται από την υπό πλήρωση θέση.
Για το διορισμό, ή την εξέλιξη στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. μέλους Ε.Π. που ήδη υπηρετεί, δεν
απαιτείται εκ νέου υποβολή νόμιμων δικαιολογητικών και αρκεί η υποβολή επικυρωμένων από
την αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. αντιγράφων τους, τα οποία βρίσκονται στον υπηρεσιακό φάκελο
του και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο, ότι το περιεχόμενο τους ισχύει και δεν
μεσολάβησε γεγονός που θα αποτελούσε λόγο εκπτώσεως από το λειτούργημα ή νόμιμο
κώλυμα διορισμού.
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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 την Επιτροπή
Επιλογής και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό έτους 2012, στον οποίο υπάρχει η σχετική πρόβλεψη πίστωσης, σύμφωνα
με το αριθμ. 2/68205/5-1-2005 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το κείμενο της
προκήρυξης, μπορούν να απευθύνονται στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων:
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
Τμήμα Φυσικοθεραπείας:
Τηλέφωνα 22310 60176-7
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
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. Λαμίας

Σταύρος Καρκάνης
Καθηγητής
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