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                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου µετά την αριθµ.11/09-05-2012 απόφαση συµβουλίου του και σύµφωνα 

µε την πρόταση του     ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   (Κ.Ξ..Γ.Φ.Α) 
προκηρύσσει για το σπουδαστικό έτος 2012-2013 την πρόσληψη Εκπαιδευτικών Ειδικών 
Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), προκειµένου να καλυφθούν διδακτικές, ή άλλες επιστηµονικές ανάγκες. 
Η πρόσληψη θα γίνει για ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή ακαδηµαϊκό έτος και µπορεί να 

ανανεώνεται µέχρι δύο ακαδηµαϊκά έτη και η σύµβαση που θα υπογραφεί θα είναι ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1404/83, άρθρο 19 
«∆οµή και λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/24.11.83 /τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα διδακτικής 

απασχόλησης: 

I.  ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

A. ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι, ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ, 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ , ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

(ΟΡΟΛΟΓΙΑ) 

8 2 

 

 

 

 

 

2. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &  

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (∆Ι.Κ.Σ.Ε.Ο) 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΞΕΝΗ   ΓΛΩΣΣΑ  (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) 3 1 

 

3. ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(Ε.Π.∆.Ο) 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ  6 3 

 

B. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  (Σ.ΤΕ.Γ) 

 

1.  ΤΜΗΜΑ  Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  &  ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Υ∆.Α.∆) 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΓΓΛΙΚΑ  (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) 2 3 

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ, ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΙΙΙ,ΑΓΓΛΙΚΑ Ι V (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 

8 - 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (ΘΕ.Κ.Α) 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ  2 2 

 

3. ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Μ.Υ.Π) 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι, ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ, 

ΑΓΓΛΙΚΑ  (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)  

8 2 

 

 

                                        Γ.ΣΧΟΛΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  (Σ.Τ.ΕΦ) 

 

1.ΤΜΗΜΑ    ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ                                    

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

        ΘΕΩΡΙΑ 

ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι,ΑΓΓΛΙΚΑ Ι  Ι                 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

7 

 

 

                   - 
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                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΩΡΕΣ/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι,ΑΓΓΛΙΚΑ  Ι Ι,               

 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
6 - 

 

 

 

                                                            ΙΙ.  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 6 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 5 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 5 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 

 

Ι.- Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό προσλαµβάνεται σε θέσεις Εκπαιδευτικού Ειδικών 
Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.) για τις οποίες ως ελάχιστο προσόν ορίζεται το ίδιο µε αυτό της 
βαθµίδος των µελών Ε.∆Ι.Π., ήτοι: 
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισµένος ισότιµος τίτλος 
Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής. 
β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα µετά τη λήψη του πτυχίου. 
Οι αναγνωρισµένοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστηµονική δραστηριότητα, καθώς 

και το συγγραφικό έργο συνεκτιµώνται. 
Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών, αν πρόκειται για τίτλους 

ιδρυµάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµοι προς 
τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. 

Οι αναγνωρισµένοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστηµονική δραστηριότητα, 
καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιµώνται. 

Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών, αν πρόκειται για τίτλους 
ιδρυµάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµοι προς 
τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. 

Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή 
επιστηµονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο ή την 
ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. 
Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωµα, αν 
πρόκειται για τίτλους ιδρυµάτων του εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν 
αναγνωρισθεί ως ισότιµοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. 
Από τα αρµόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιµάται κάθε φορά η προηγούµενη εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ. 
H απασχόληση του παραπάνω εκπαιδευτικού προσωπικού µπορεί να είναι πλήρης ή µερική. 
Η µηνιαία αποζηµίωσή του είναι ίση µε τις κάθε είδους αποδοχές του µόνιµου προσωπικού 
της αντίστοιχης βαθµίδας Ε.∆Ι.Π., εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο 
ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι µερική. 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται 
παραπάνω, µπορεί να γίνει η ανάθεση µε ωριαία αντιµισθία, διδακτικού έργου σε 
υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών. Ο αριθµός 
των ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων ( Ε.Ε.Μ.) 
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µε πλήρη προσόντα δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες εβδοµαδιαίως ενώ 

των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ) µε ελλιπή προσόντα δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τις δεκαοκτώ (18) ώρες εβδοµαδιαίως.   
Επίσης µε τους παραπάνω όρους που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού 
έργου σε ΕΕΜ, µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο µέχρι τεσσάρων (4) εβδοµαδιαίων 

ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε µόνιµους ή όχι υπαλλήλους του δηµόσιου 

τοµέα ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους. 
Με απόφαση του συµβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. οι Ε.Ε.Μ. µπορούν να κληθούν µετά τη 

λήξη της σύµβασης τους, να διενεργήσουν τις εξετάσεις των µαθηµάτων που δίδαξαν στην 
εξεταστική του Σεπτεµβρίου. 
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζηµίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε 
εξεταζόµενου µαθήµατος, υπολογιζόµενης στις αποδοχές του τελευταίου µήνα της σύµβασης 
τους. Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήµισυ των αποδοχών του 
τελευταίου µήνα της σύµβασης τους. 

Η ενδεχόµενη απασχόληση του παραπάνω προσωπικού 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 µη προβλεπόµενα δικαιώµατα, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του 
∆ηµοσίου.  

Το ΤΕΙ διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της προκήρυξης ή µη πρόσληψης του 
παραπάνω προσωπικού εν όλω ή εν µέρει, ακόµη και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης των υποψηφίων, σε περίπτωση που µεταβληθούν οι αντικειµενικές συνθήκες 
που υπήρχαν κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης για την προκήρυξη αυτή, όπως 
(ενδεικτικά) τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου, διορισµός τακτικού Ε.∆ΙΠ., ανάθεση 
εκπαιδευτικού έργου σε τακτικό Ε.∆ΙΠ. κ.λ.π. 

                                           ΙΙ.  ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1.-Αίτηση (έντυπο χορηγείται από τη γραµµατεία του τµήµατος),δηλαδή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α 
2.-Βασικοί τίτλοι σπουδών. 
3.-Τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών. (αν υπάρχουν) 
4.- Πιστοποιητικό διδακτικής πείρας ή επιστηµονικής δραστηριότητας, θεωρηµένο  από τις 
κατά νόµο αρµόδιες αρχές. 
5.-Πιστοποιητικό  γέννησης και εγγραφής στα µητρώα ή δηµοτολόγια του δήµου ή της 
κοινότητας περί του τρόπου και χρόνου κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας ή επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας. Προκειµένου για πολίτες κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του 
οποίου έχει ο υποψήφιος. 
6.-Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

Το Πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία εφ΄όσον τους 

ανατεθεί διδακτικό ή ερευνητικό έργο. Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο 
δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού. 
7.-Υπεύθυνη δήλωση (έντυπο χορηγείται από τη γραµµατεία του τµήµατος ) 
8.-Βιογραφικό σηµείωµα και συνοπτική ανάλυση  για τυχόν συγγραφικό κ΄ επιστηµονικό έργο 
σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα καθώς και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. 
9.-Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία ,δηµοσιεύσεις κ.λ.π.) που να αποδεικνύει, κατά την κρίση των 
υποψηφίων τα προσόντα των. 

10.-Βεβαιώσεις αποδοχών και ασφαλιστικών ταµείων, για όσους απασχολούνται στο 

∆ηµόσιο Τοµέα καθώς και άδεια της υπηρεσίας τους για να απασχοληθούν στο ΤΕΙ, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά έντυπα αίτησης και Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 
1599/86.  
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Οι πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω 
δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλουν και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνοµάθειας ∆' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα 
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την εποµένη της 

ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, δηλαδή µέχρι και την 
27-06-2012 υποβάλλονται στη Γραµµατεία του τµήµατος οι αιτήσεις των υποψηφίων 
συµπληρωµένες σε όλα τα πεδία  µαζί µε όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Στις αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτίµησης τα 
γνωστικά αντικείµενα ή οι ειδικότητες αντίστοιχα. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση και να είναι τοποθετηµένα σε 

ειδικό φάκελο. 
Επίσης τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις κατά νόµο αρµόδιες 
αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµες µεταφράσεις 
του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής ∆ιπλωµατικής Αρχής στο εξωτερικό. 
Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση 
του κατά νόµο αρµοδίου οργάνου µε την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους 
απονεµόµενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 

Συµπλήρωση των δικαιολογητικών, για την αξιολογική κατάταξη, µετά την κατάθεση 

και πρωτοκόλλησή τους, δεν επιτρέπεται, εκτός αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία 
που ζητήθηκαν από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν δικαιολογητικά που 
κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. 

Οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο, αυτό 
θα πρέπει να είναι νόµιµα επικυρωµένο. 

Μεταβολή των στοιχείων αξιολόγησης, λόγω λήψης µεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, µετά την λήξη υποβολής δικαιολογητικών και µέχρι την λήψη απόφασης 

ανάθεσης από το συµβούλιο του Τµήµατος, µπορεί να ληφθεί υπόψη, µόνο για τη 

χορήγηση του προβλεπόµενου επιδόµατος, εφόσον το συµβούλιο του Τµήµατος 

διαπιστώσει τη συνάφεια του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε το γνωστικό 

αντικείµενο που δηλώθηκε, αξιολογήθηκε και ανατέθηκε. 

Η αξιολόγηση αυτή δεν µεταβάλλει την κατάταξη του υποψηφίου (σειρά και προσόντα).  
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και 

στο τηλέφωνο  26310-58239. 
 

                   Ο   Πρόεδρος 
   

   

                                                                                 Βαγγέλης    Πολίτης-Στεργίου 
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