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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες υποβολής της αίτησης πριν την συμπλήρωση της 

         
Επώνυμο       

Όνομα   Ψαχνά,  ……/…../2014 
Όνομα Πατέρα       

Δ/νση Κατοικίας   Προς: ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
Οδός, αριθμός      

Τ. Κ.   Τμήμα  Μηχανικών Τεχνολογίας 
Αεροσκαφών Τ.Ε. 

Περιοχή       

Τηλέφωνο 
(οικίας και εργασίας)       

Κινητό       
e-mail       

         

Θέμα: Υποβολή υποψηφιότητας για ανάθεση διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015  

Επιθυμώ να προσληφθώ ως  
(Σημειώστε ανάλογα) 

  Επιστημονικός Συνεργάτης ή/και   
  Εργαστηριακός Συνεργάτης    

 
για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης: (όπως αναφέρονται στην 
προκήρυξη – θεωρητικά ή / και εργαστηριακά) 
Αν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον σειρές στον παρακάτω πίνακα.  
 
  Μάθημα (Θ+ΑΠ) 

ή (Ε) 
Τομέας Ώρες / 

εβδομάδα 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 

  
Θ = Θεωρία,     Ε = Εργαστήριο,  
ΑΠ  = Άσκηση Πράξης 
 

    

Εκτιμώ ότι μπορώ να διδάξω τα 
παραπάνω μαθήματα που θεωρώ 
συναφή, όπως αποδεικνύεται και 
από την επισυναπτόμενη 
«Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων 
Βιογραφικού Σημειώματος». 
(μπορείτε να επιλέξετε τουλάχιστον μία 
ή περισσότερες επιλογές) 

  Το βασικό μου πτυχίο είναι συναφές 

  Το διδακτορικό μου είναι συναφές 

  Το μεταπτυχιακό μου είναι συναφές 

  Η επαγγελματική μου εμπειρία είναι συναφής 

  Η διδακτική μου εμπειρία είναι συναφής 

  Οι δημοσιεύσεις μου (σε περιοδικά και συνέδρια) είναι συναφείς 

  Το συγγραφικό μου έργο (βιβλία) είναι συναφές 

 

    
      

     
Ο/Η Αιτών/ούσα 

 
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

         
 
Παραθέτω ακολούθως τους τίτλους σπουδών μου, την ερευνητική και συγγραφική μου 
δραστηριότητα και την επαγγελματική και διδακτική μου εμπειρία.  
         
 
Α. ΣΠΟΥΔΕΣ         
Αν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον σειρές στον παρακάτω πίνακα.  
 
 

  Τίτλος Σχολή - Ίδρυμα Ημ/νία 
κτήσης 

Αρ. 
πράξης & 
ημερ/νία 
ΔΙΚΑΤΣΑ
/ΔΟΑΤΑΠ 

Αρ. συνημμένου 
δικαιολογητικού 

Βασικός τίτλος 
σπουδών 

        Α1 

Μεταπτυχιακός 
τίτλος 

σπουδών 

          

Διδακτορικό 
Δίπλωμα 

         

 
 
 
 
Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Αν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον σειρές στους παρακάτω πίνακες.  
 

 

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

Τίτλος Δημοσίευσης Συγγραφείς Περιοδικό, Ημ/νία,  
Τόμος, Σελίδες 

Αριθμός 
συνημμένης 
δημοσίευσης 

     Β1.1 
      
      
      
      
      
      
 

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

Τίτλος Ανακοινώσεως Συγγραφείς Τίτλος συνέδριου, 
τόπος και ημ/νία 

Αριθμός 
συνημμένης 
δημοσίευσης 

     Β2.1 
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3. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ        

Τίτλος Εργασίας Συγγραφείς Έντυπο και 
Ημ/νία 

Αριθμός 
συνημμένης 
δημοσίευσης 

     Β3.1 
      
      
      
      
      

4. ΒΙΒΛΙΑ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Τίτλος Βιβλίου - Μονογραφίας Συγγραφείς Εκδότης και Ημ/νία   

     
     
     
     
        

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Τίτλος  Αναφέρετε το μάθημα για το οποίο χρησιμοποιήθηκαν, το 
Ίδρυμα και το χρόνο που έχουν διανεμηθεί. 

    
    
    
  
  
  
    
 

6.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ (Να συνοδευθεί με εκτύπωση από τη βάση 
δεδομένων) 

 Β6.1 

  
 
 

 
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)  
(δεν συνυπολογίζονται επικαλύψεις  - να ακολουθηθεί χρονική σειρά καταλήγοντας στην πιο πρόσφατη εμπειρία) 
Αν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον σειρές στον παρακάτω πίνακα.  
 

Εργοδότης Θέση εργασίας και σύμβαση Από Έως Σύνολο 
Μηνών 

Αρ. συνημμένου 
δικαιολογητικού 

         Γ1 
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      ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝ/ΜΙΑ - ΤΕΙ)  
(να ακολουθηθεί χρονική σειρά καταλήγοντας στην πιο πρόσφατη εμπειρία) 
Αν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον σειρές στον παρακάτω πίνακα.  
 

Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα 

(Πανεπιστήμιο 
/ ΤΕΙ) 

Διδακτικό 
αντικείμενο 

Ιδιότητα 
διδάσκοντος 

(ΠΔ 407, 
επιστημονικός,  
εργαστηριακός 

συνεργάτης) 

Ώρες/ 
εβδομάδα Από Έως Σύνολο 

Μηνών 
Αρ. συνημμένου 
δικαιολογητικού 

         Δ1 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            
          
          
      ΣΥΝΟΛΟ  
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Ε. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ                                          
 (ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα του προηγούμενου Ακ. Έτους) 
 
Σημειώστε με Χ τις ώρες που μπορείτε να διδάξετε 
 

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 
8.00-10.00      
10.00-12.00      
12.00-14.00      
14.00-16.00      
16.00-18.00      
18.00-20.00      

 
ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΩ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ 
………………. ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. (Να συμπληρωθεί)  
(Αρ. συνημμένου δικαιολογητικού Ε1 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Έχετε υποβάλει ή προτίθεστε να 
υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας για 

ανάθεση διδακτικού έργου σε άλλο τμήμα 
του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

(Κυκλώνεται την αντίστοιχη επιλογή) 
 
Εάν ΝΑΙ σε ποιο τμήμα, ποιο ΑΕΙ και για πόσες ώρες/εβδομάδα ;  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

ΣΤ. ΚΥΡΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(Κυκλώνεται την αντίστοιχη επιλογή) 
 

Είδος Απασχόλησης Ασφαλιστικό Ταμείο 
Αποκλειστική απασχόληση στο ΤΕΙ   
Κύρια θέση: Υπάλληλος στο δημόσιο τομέα   
Κύρια θέση: Υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα   
Κύρια θέση: Υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα   
Ελεύθερος επαγγελματίας   
Συνταξιούχος δημόσιου τομέα  
Συνταξιούχος ευρύτερου δημόσιου τομέα  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3794/2009, σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, 
μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων 
εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του 
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας, καθώς και σε 
συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.   

 
Σε περίπτωση που ανήκετε σε μία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες απασχόλησης : 

 

Υποβάλλετε την σχετική άδεια της Υπηρεσίας σας ? 
ΝΑΙ  

(Αρ. συνημμένου 
δικαιολογητικού ΣΤ1) 

ΟΧΙ 

(Κυκλώνεται την αντίστοιχη επιλογή) 
 

Εάν ΟΧΙ δεσμεύεστε επί ποινή αποκλεισμού για την υποβολή 
της σχετικής άδειας με την υπογραφή της σύμβασης ΝΑΙ ΟΧΙ 
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(Κυκλώνεται την αντίστοιχη επιλογή) 
 

Ζ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

• με την αίτησή μου αυτή αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που 
αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη. 

• τα στοιχεία του συνημμένου βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθινά όπως 
φαίνεται και από τα δικαιολογητικά που υποβάλλω. 

• τα αναγραφόμενα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή και τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά είναι γνήσια ή φωτοαντίγραφα τους με υπεύθυνη δήλωση περί 
πιστότητας των φωτοαντιγράφων. 

• εάν μετά από την κατάθεση της αίτησης και των στοιχείων αυτών, για οποιοδήποτε 
λόγο κωλύομαι να αναλάβω μέρος ή το σύνολο των διδακτικών υποχρεώσεων για 
τις οποίες υπέβαλλα υποψηφιότητα, οφείλω να το γνωστοποιήσω άμεσα και 
εγγράφως στο Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας. 

• Έλαβα υπόψη τις οδηγίες υποβολής αίτησης ανάθεσης διδακτικού έργου 
 

 
 
 

Ο/Η Υπευθύνως Δηλών/ούσα 
 

(Ονοματεπώνυμο και  υπογραφή) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στο τυποποιημένο έγγραφο που αναρτάται στην 
ιστοσελίδα και διατίθεται στην Γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας 
Αεροσκαφών Τ.Ε.. 
 
Η αίτηση Ανάθεσης Διδακτικού Έργου, το έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Στοιχείων 
Βιογραφικού Σημειώματος και το βιογραφικό σημείωμα, θα πρέπει να κατατεθούν και 
σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) στη Γραμματεία του τμήματος Μηχανικών 
Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., μέχρι την προβλεπόμενη από την προκήρυξη 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους. 
 
Υποβάλλεται μια αίτηση Ανάθεσης Διδακτικού Έργου και ένα έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
Στοιχείων Βιογραφικού Σημειώματος για ένα ή περισσότερα μαθήματα. 
  
Τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Στοιχείων Βιογραφικού 
Σημειώματος, επιβάλλεται να τεκμηριώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
 
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων των αιτήσεων των υποψηφίων, μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, η οποία αναγράφεται στη προκήρυξη. 
 
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση 
των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που 
ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 
 
Το τμήμα δε δεσμεύεται ότι για τα μαθήματα που προκηρύσσει θα πρέπει αναγκαστικά να 
γίνει πρόσληψη κάποιου εκ των υποψηφίων, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ανάθεση της 
διδασκαλίας μαθημάτων που προκηρύχθηκαν σε μόνιμα μέλη Ε. Π. του Ιδρύματος. 
 
Όλοι οι Πίνακες, αν δεν επαρκεί ο χώρος τους, μπορούν να συμπληρωθούν με πρόσθετες 
σελίδες γραμμογραφημένες με τον ίδιο τρόπο. 
 
Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρης. Αντίστοιχες υποβολές 
δικαιολογητικών στο τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. σε προηγούμενα ακ. 
έτη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση (σύμφωνα με την μορφή που αναφέρεται 
στους πίνακες του έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης Στοιχείων Βιογραφικού Σημειώματος 
(Α1,Α2.., Β1,Β2…, Γ1,Γ2…, Δ1,Δ2… Ε1,Ε2… ΣΤ1, Ζ1)), να είναι τοποθετημένα μέσα σε 
ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση 
του επιστημονικού έργου καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Πρέπει 
να είναι διαθέσιμα επίσημα δικαιολογητικά θεωρημένα από τις κατά το νόμο αρμόδιες 
αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημες 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. 
 
Μόνο όσοι κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών μπορούν να προσληφθούν ως  
Επιστημονικοί Συνεργάτες με πλήρη ή με ελλιπή προσόντα. 
 
Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών και των 
Εργαστηριακών Συνεργατών με πλήρη προσόντα για τους οποίους ως ελάχιστα προσόντα 
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ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών 
αντίστοιχα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα τέσσερις (14) και τις δέκα έξι (16) ώρες 
εβδομαδιαίως αντίστοιχα.  
 
Το ωράριο διδασκαλίας των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη 
προσόντα που καλύπτουν το ωράριο διδασκαλίας του Επίκουρου Καθηγητή και του 
Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα, θα κατανέμεται σε τρεις (3) μέρες την εβδομάδα. 
 
Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών και των 
Εργαστηριακών Συνεργατών με ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα 
(12) και τις δέκα πέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα.  
 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και 
τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο 
μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.  
 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη πρόταση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και 
τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος 
της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. 
 
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, η ανάθεση θεωρητικών μαθημάτων σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. 
 
Σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ΤΕΙ, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο 
μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή 
απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του 
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 


	Ώρες / εβδομάδα
	Τομέας
	(Θ+ΑΠ) ή (Ε)
	Β6.1

