
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ                                                              Σέρρες 27.12.2017 
                                                                                                               Α.Π.: 4835 
Πληροφορίες: Α. Ιωαννίδου 
Τηλ.: 2321049141, 49101 
Fax.: 2321046556                                               
E-mail:gram_proedrou@teiser.gr                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
                                                      ως προς την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 
                                                     αντί της εσφαλμένης 28.12.2017 
                                                     στην ορθή 29.12.2017 
 
                                                                                                               Σέρρες 29.12.2017 
                                                                                                            Ο Πρύτανης του ΤΕΙ ΚΜ 
 
                                                                                                              Δημήτριος Δ. Χασάπης  
                                                                                                                        Καθηγητής 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018 

 
 
      Το Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: 

      α) του άρθρου 19 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των 

Τ.Ε.Ι.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 (περίπτωση Γ΄) του Ν.2916/01 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση 

θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3 

και 4 του άρθρου 11 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260,τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων 

Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις» και του άρθρου 15 του Ν.3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων 

Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
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διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 80 του 

Ν.4009/2011. 

β) του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ.Α΄) «Τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύναται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού τους και χωρίς 

επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από το ταμειακό 

υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών κατά το μέρος που δεν αφορά 

ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της αμοιβής του 

Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 

      γ) του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149/26.6.2002, τ.Α΄) «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

πρόσληψης Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, 

Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και Ειδικών Συνεργατών στα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι)». 

δ) του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132, τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και δημόσιες 

υπηρεσίες του χώρου της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.». 

2. Tην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./160/30607/1.11.2017 Απόφαση της Επιτροπής 

του άρθρου 2 παρ.1 της με αριθμ.33/2006 ΠΥΣ για την έγκριση της κίνησης 

διαδικασιών πρόσληψης εκατό (100) διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στα 

Πανεπιστήμια και σαράντα (40) ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΠΔ 

163/2002 στα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

3. Tην αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./173/39197/28.11.2017 Απόφαση της Επιτροπής 

του άρθρου 2 παρ.1 της με αριθμ.33/2006 ΠΥΣ για την έγκριση της κίνησης 

διαδικασιών πρόσληψης εκατό (100) εκπαιδευτικών στο ΤΕΙ Αθήνας και 

τριάντα επτά (37) εκπαιδευτικών στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων). 

4. Την αριθμ.Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3-11-2017 (ΑΔΑ ΩΘΤ04653ΠΣ-ΚΘΥ) ΥΑ του 

ΥΠΕΘ «Κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού και 
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εκπαιδευτικού προσωπικού (διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 και ωρομισθίων 

εκπαιδευτικών του ΠΔ 163/2002) με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα 

Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018». 

Με την παρούσα απόφαση κατανεμήθηκαν πιστώσεις στο Ίδρυμά μας που 

αφορούν την πρόσληψη δύο (2) θέσεων επιστημονικών και εργαστηριακών 

συνεργατών (ΕΕΣ), οι οποίες με την αριθμ.454/44/9.11.2017 απόφαση της 

Συγκλήτου κατανεμήθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και 

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ. 

5. Την αριθμ.Φ11/208481/Ζ2/28.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΞΦΠ4653ΠΣ-ΠΜΒ) ΥΑ του 

ΥΠΕΘ «Κατανομή εκατό (100) και τριάντα επτά (37) επιπλέον θέσεων για την 

πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ 

στα ΤΕΙ Αθήνας και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, σύμφωνα με την 

παρ.10 του άρθ.39 του Ν.4186/2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» 

6. Το Π.Δ. 102/2013 (ΦΕΚ 136, τ.Α΄) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση 

Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

127/2013 (ΦΕΚ 190, τ.Α΄) και ισχύει. 

7. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30.11.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ, τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./4.12.2017), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας Χασάπη Δημητρίου του Δημητρίου ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία τεσσάρων ετών, από 1.12.2017 έως 

30.11.2021. 

8. Την αριθμ. 534/52/21.12.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας, μετά τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων: α) 

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής ΤΕ και β) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών (ΕΕΣ) και 

Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για την ανάθεση διδακτικού έργου με 

ατομικές συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη 

διδασκαλία μαθημάτων, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-
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2018, των Τμημάτων: α)  Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας 

και Γεωπληροφορικής ΤΕ και β) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τα μαθήματα και 

την κατά περίπτωση εβδομαδιαία απασχόληση, όπως αυτά αναγράφονται στα 

παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας προκήρυξης για κάθε ένα Τμήμα χωριστά. 

Α. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό  προσλαμβάνεται σε θέσεις Επιστημονικού 

Συνεργάτη, Εργαστηριακού Συνεργάτη και στην κατηγορία Έκτακτου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των 

βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα. Στο 

εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, 

ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού ή οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για 

το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας. 

    Τα προσόντα αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 19 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄)  

«Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 (περίπτωση 

Γ΄) του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 11 του Ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260, τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Πανεπιστημιακού 

και Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 18 του ίδιου νόμου,  είναι: 

1) Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για την 

διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων:                 

α. Διδακτορικό δίπλωμα εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο 

εξωτερικού, σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσεται.  

β. Τέσσερα (4) 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, 

αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό και το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική 

δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο (2) έτη αυτοδύναμη 

διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή 

ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού. 
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γ. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική 

δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία 

αποδεικνύεται από  τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.     

2) Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη 

διεξαγωγή των εργαστηρίων: 

α. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο 

εξωτερικού, σχετικό με την ειδικότητα και την εξειδίκευση της θέσης που 

προκηρύσσεται. 

β. Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του 

επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που 

προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η 

ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία 

(3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του 

εξωτερικού. 

γ) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και 

τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου 

κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα και την εξειδίκευση της θέσης που 

προκηρύσσεται.  

             

 Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι 

πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωση των Επιστημονικών Συνεργατών και 

Εργαστηριακών Συνεργατών είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου 

προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση 

είναι πλήρης ή ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση 

είναι μερική. Η μηνιαία αποζημίωση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα 

καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Οικονομικών (παρ. 10, άρθρο 39 «Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ν. 

4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.9.2013/τ.Α΄). 
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Β. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δε διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται 

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.  

Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες της περίπτωσης αυτής (Β΄) ανατίθεται η 

διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων ενώ στην περίπτωση που τους ανατίθεται η 

διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων θεωρούνται εργαστηριακοί συνεργάτες. 

Στους Εργαστηριακούς Συνεργάτες της ίδιας περίπτωσης ανατίθεται αποκλειστικά η 

διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων. 

Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών Συνεργατών και των Εργαστηριακών 

Συνεργατών της παραγράφου αυτής καθορίζεται με την 

αριθμ.2/54807/0022/22.10.2002 (ΦΕΚ 1393/1.11.2002) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταβάλλεται 

στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Για την περίπτωση του Έκτακτου 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο Β΄. Η ωριαία αντιμισθία τους θα καθορισθεί με την κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Εάν σε αυτή δεν υπάρξει 

πρόβλεψη, θα εφαρμοσθούν αναλογικά τα εφαρμοζόμενα για τους Επιστημονικούς 

και Εργαστηριακούς Συνεργάτες. 

      Ο συνολικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης των Επιστημονικών 

Συνεργατών, των Εργαστηριακών Συνεργατών και του Έκτακτου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού με πλήρη προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) 

και δεκαέξι (16) αντίστοιχα ενώ αυτών με ελλιπή προσόντα τις δεκατέσσερις (14) 

και τις δεκαοκτώ (18) ώρες.  

      Οι συμβάσεις των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και 

του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να ανανεώνονται μέχρι δύο (2) 

ακόμη ακαδημαϊκά έτη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως 

αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4  του Ν.2916/2001 και το άρθρο 80 του 

Ν.4009/2011. 

Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη 

εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.      
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Οι ώρες και οι ημέρες απασχόλησης των συμβασιούχων θα είναι στην 

απόλυτη δικαιοδοσία του Τ.Ε.Ι. 

    Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα μαθήματα  που προκηρύσσονται, να 

μην ανατεθούν τελικά ανάλογα με τις ανάγκες των Τμημάτων. 

      Σε υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του μόνιμου ή συμβασιούχου 

υπαλλήλου του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορεί να ανατεθεί 

διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων (4) 

εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση.  

Μαζί με τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας, πρέπει να καταθέσουν και την  

άδεια από την υπηρεσία τους για την απασχόληση αυτή μετά από σύμφωνη 

γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 

του Ν.1404/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 περίπτωση Γ του Ν.2916/2001 

και τροποποιήθηκε με το άρθ. 7 παρ. 2 εδαφ. α του Ν.3194/2003 και 

αντικαταστάθηκε με το αρθ. 15 του Ν.3794/2009.  Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατον να κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά  η άδεια 

της υπηρεσίας του υπαλλήλου, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν.1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση στην υπηρεσία του για την 

έκδοση της σχετικής άδειας και ότι αυτή θα προσκομισθεί με την ανάθεση 

διδακτικού έργου και οπωσδήποτε εντός δύο (2)  μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης (ημερομηνία έναρξης της σύμβασης). Η μη προσκόμιση της άδειας από 

την Υπηρεσία, εντός των προβλεπόμενων ορίων συνεπάγεται την ανάκληση της 

ανάθεσης του διδακτικού έργου. 

       Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και  Ο.Τ Α. δεν δικαιούνται για το ως άνω 

έργο τα αναλογούντα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας καθώς και 

την αποζημίωση για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας της απρ. 3 του 

άρθρου 2  του Ν.1288/82 (ΦΕΚ 20, τ.Α΄).  

 Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και το αντίστοιχο Έκτακτο 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό μπορεί να ανατεθεί ως διδακτική απασχόληση η 

διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων. Με απόφαση της Συγκλήτου του 

Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 

μπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, 
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καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας 

απασχόλησής τους .  

 Στους Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. και το αντίστοιχο Έκτακτο 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό μπορεί να ανατεθεί ως διδακτική απασχόληση η 

διεξαγωγή εργαστηριακών ή φροντιστηριακών ασκήσεων. Με απόφαση 

της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της 

Συνέλευσης του Τμήματος μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία 

θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο 

μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους .  

 Εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για συγκεκριμένο θεωρητικό 

μάθημα Επιστημονικοί Συνεργάτες ή αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία του σε Εργαστηριακούς 

Συνεργάτες ή αντίστοιχο Έκτακτο Εκπαιδευτικό με απόφαση της Συγκλήτου 

του Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του 

Τμήματος.  

 Προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών ή Έκτακτου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού με ελλιπή προσόντα, προηγούνται στην επιλογή οι κάτοχοι 

αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου. 

Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες και το αντίστοιχο 

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος να κληθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις 

εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να ορισθούν ως 

επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση 

στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου θεωρητικού 

μαθήματος και στους επιτηρητές και εξεταστές των εργαστηριακών μαθημάτων 

αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης ή εξέτασης, υπολογιζόμενης για 

κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η 

αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών 

του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους.  
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Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το 

οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες 

διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρύτανης 

του Τ.Ε.Ι. 

Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα 

εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα 

μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη 

προβλεπόμενα από τον Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του 

Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Η υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους 

στις οικείες γραμματείες των Τμημάτων, όπου διατίθενται έντυπα αιτήσεων, 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη 

ημερομηνία της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από 

29.12.2017 έως και 17.1.2018. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν στη γραμματεία 

του οικείου Τμήματος, μαζί με το έντυπο της αίτησης και τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

2.  Τίτλοι σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα, διδακτορικό, μεταπτυχιακό). 

3.  Οι τίτλοι σπουδών εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση 

του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι 

προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

4.  Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου 

και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται η κύρια 

απασχόληση του υποψηφίου. 

5.  Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) που αποδεικνύει τα 

προσόντα του υποψηφίου. 

6.  Υπόμνημα τεκμηρίωσης της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και 

του διδακτορικού με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων ή την 

εξειδίκευση της θέσης που προκηρύσσεται. 
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7.  Φωτοτυπία του κεφαλαίου των περιεχομένων της διπλωματικής του 

μεταπτυχιακού ή της διδακτορικής διατριβής, εάν δεν είναι δυνατή η 

προσκόμιση αντιγράφου της εργασίας. 

8.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι α) «δεν θα 

υπερβώ αθροιστικά σε καμία περίπτωση το συνολικό χρόνο απασχόλησης που 

δικαιούμαι, σύμφωνα με το άρθ. 19 παρ. 1 εδαφ. γ, για τους Ε.Ε.Σ. με πλήρη 

προσόντα, και την παρ. 2   για τους Ε.Ε.Σ. με ελλιπή προσόντα του Ν.1404/83, 

στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και σε άλλα Τ.Ε.Ι.», β) δεν έχω καταδικαστεί 

ποτέ, για κανένα λόγο και από κανένα δικαστήριο της χώρας και γ) το ακριβές 

αντικείμενο της κύριας απασχόλησης του ενδιαφερόμενου. Για τους μη 

δημοσίους υπαλλήλους η Υπεύθυνη Δήλωση θα περιλαμβάνει και τέταρτη 

αναφορά, ως εξής: δ) δεν είμαι Δημόσιος Υπάλληλος του ευρύτερου ή 

στενότερου δημόσιου τομέα. 

        Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες 

μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής 

Αρχής στο Εξωτερικό. 

        Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε 

ειδικό  φάκελο με έλασμα από διαφανές πλαστικό, να είναι καταγεγραμμένα σε 

πίνακα υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 

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 τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 

     Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στον 

ιστότοπο του Ιδρύματος και στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, σε χρόνο 

που θα καθορισθεί από τα Τμήματα, η εισηγητική έκθεση της αξιολογικής 

κατάταξης των υποψηφίων, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση με 

δική τους ευθύνη και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεως της εισηγητικής έκθεσης. 

    Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής 

έκθεσης, δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν 

δε υποβληθέν απορρίπτεται ως απαράδεκτο. 
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    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπομνημάτων οι πίνακες αξιολογικής 

κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορούν να τροποποιηθούν για κανέναν απολύτως 

λόγο και ισχύουν για όλο το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο συντάχθηκαν. 

 

      Περισσότερες πληροφορίες  δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 

Γραμματείες των Τμημάτων και στα τηλέφωνα : 

 Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών 

Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, τηλ. 2321049151, 2321049107 

 Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, τηλ. 2321049341 

 Ταχυδρομική Δ/νση  

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

Τμήμα ……….. 

Τέρμα Μαγνησίας 

62124 ΣΕΡΡΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της υποβολής 

δικαιολογητικών για τις θέσεις των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών 

Συνεργατών και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τη Γραμματεία του 

Τμήματος και από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (http: // 

www.teicm.gr). 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΧΑΣΑΠΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

                                                                                  

Εσωτ. διανομή                                          
-Σ.Τ.Ε.           
-Τμ. Μηχ. Πληρ/κής ΤΕ 
-Τμ. Πολ. Μηχ. ΤΕ & Μηχ. Τοπ. & Γεωπληρ/κής ΤΕ 
-Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι.                                               
-Πίνακας Ανακοινώσεων           
 
 
 
 

http://www.teicm.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Της Αριθμ. Πρωτ. 4835/27.12.2017 Προκήρυξης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ κ' ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 
Α.-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

Α1.-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων ή του θεωρητικού 

μέρους μεικτών Μαθημάτων ή μαθημάτων άσκησης - πράξης: 

 

ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων 

 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΑΡ 

  Θ ΑΠ ΣΥΝ  

 Τοπογραφία ΙΙ 2 - 2 Β' 

 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I) 2 1 3 Δ' 

 Κτηματολόγιο 2 1 3 Δ' 

 Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα 2 1 3 ΣΤ' 

 Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2 1 3 ΣΤ' 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΑΡ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Τοπογραφία ΙΙ 3 Β' Αγρ. Τοπογράφοι μηχ/κοί - Μηχ/κοί 

Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 

2 Συστήματα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (GIS I) 

3 Δ' Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ/κοί - Μηχ/κοί 

Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας, 

Γεωγράφοι, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, 

Γεωλόγοι 

3 Κτηματολόγιο 1 Δ' Αγρ. Τοπογράφοι μηχ/κοί - Μηχ/κοί 

Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 

4 Τοπογραφικά και γεωδαιτικά 

δίκτυα 

2 ΣΤ' Αγρ. Τοπογράφοι μηχ/κοί - Μηχ/κοί 

Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας 

5 Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2 ΣΤ' Αρχιτέκτονες Μηχανικοί - Μηχανικοί 

Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

της Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 

για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μόνιμους ή 
συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (αρθ.15 του Ν.3794/2009). 

 

Β.- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Β.1-ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

                   Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων ή του θεωρητικού 

μέρους μεικτών Μαθημάτων ή μαθημάτων άσκησης - πράξης: 

 

ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων 

 

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών (GIS I) Δ 

2 Κτηματολόγιο Δ 

3 Τοπογραφικά και Γεωδαιτικά Δίκτυα ΣΤ 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΑΡ 

  Θ ΑΠ ΣΥΝ  

6 ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 1 1 2 Δ' 

7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

1 1 2 Δ' 

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ 2  2 ΣΤ' 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΑΡ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 1 Δ' Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόμος 

Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Έργων 

Υποδομής 

2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

1 Δ' Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόμος 

Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Έργων 

Υποδομής 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ 2 ΣΤ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

της Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 
για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μόνιμους ή συμβασιούχους 
υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (αρθ. 
15 του Ν.3794/2009). 

 

 

 

Β.2-ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

             Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων ή του θεωρητικού 

μέρους μεικτών Μαθημάτων ή μαθημάτων άσκησης - πράξης: 

 

ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1 Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις Δ 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ ΣΤ' 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΑΡ 

  Θ ΑΠ ΣΥΝ  

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2 1 3 ΣΤ' 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΑΡ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 1 Β' Γεωλόγου, Πολιτικού 

Μηχανικού 

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2 ΣΤ' Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

της Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 
για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του 
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (αρθ.15 του Ν.3794/2009). 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1 Αρχιτεκτονική ΣΤ 

 
Γ. Για τη διδασκαλία, ενόψει της άφιξης των σπουδαστών μέσω ERASMUS: 
Title of the course unit Hours 

Land Surveying 

(Τοπογραφία) 
2Θ + 2Ε = 4 

Mathematics II 

(Μαθηματικά ΙΙ) 
2Θ+3ΑΠ = 5 

Architecture 

(Αρχιτεκτονική) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ) 
2Θ +1ΑΠ + 2Ε = 5 

Digital Architectural and 

Constructional Design 

(Αρχιτεκτονικός & Κατασκευαστικός 

Σχεδιασμός) 

2Ε = 2 

 
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η γνώση της αννλικής γλώσσας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΤΟΤ469143-5Ι8



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

 
Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων: 
Εαρινό Εξάμηνο 

Α/Α Μ Α Θ Η Μ Α  Εξάμηνο 
Ω Ρ Ε Σ 

Θ ΑΠ 
 

1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων  4 2 2 

 
 
Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών: 
Εαρινό Εξάμηνο  

α/α ΜΑΘΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Εξάμη
νο 

Ωρες/Τμήμα  

Θ ΑΠ Εργ 

1 Αυτόματος & Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων (Προωθημένο) * 
Ηλεκτρολόγου Μηχ. - Ηλεκτρον. Μηχ. - Θετικών Επιστημών 

6 - - 2 

 
Να σημειωθεί ότι για την Θεωρία (Θ) και τις Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) διεξάγεται 
συνήθως ένα (1) Τμήμα, ενώ για τα Εργαστήρια ο εκτιμώμενος αριθμός Τμημάτων 
που θα δημιουργηθούν είναι ο εξής: 

α/α ΜΑΘΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Εξάμη
νο 

Εκτιμώμενος Αριθμός 
Εργαστηριακών 

Τμημάτων 

1 Αυτόματος & Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων (Προωθημένο) * 6 3 

٠Τα παραπάνω μαθήματα θα τα διδάξουν Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Εναλλακτικά 
μπορούν να τα διδάξουν και Επιστημονικοί Συνεργάτες σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 2916, με την προϋπόθεση ότι η ανάθεση 
διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων καλύπτει το μικρότερο μέρος της 
εβδομαδιαίας απασχόλησής τους και η αποζημίωσή τους αντιστοιχεί σ’ αυτή του 
εργαστηριακού συνεργάτη. 
٠Στα  μαθήματα με το σύμβολο * (αστεράκι) απαιτείται η παρουσία Επιστημονικού 
Συνεργάτη διότι έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των προωθημένων. 
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