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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, μετά από την με αριθμό 6η /07.03.2017 (θέμα ΕΗΔ1ο) απόφαση 

της Συνέλευσής του και σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, προκηρύσσει 

θέση για την κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών με ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου σε 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π) για το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ.87/τ.Α΄) «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.», όπως ίσχυε 

κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011. 

2. Του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ Α’ 173) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001 

(ΦΕΚ Α’ 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 

3. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.   

4. Του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ.83/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», που 

αντικατέστησαν το άρθρο 19 του Ν.4009/2011. 

5. Του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ Α’ 175) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη Δημόσια 

Διοίκηση». 

6. Του άρθρου 3 παρ. 31 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α’ 152), «Δημιουργία κλάδου Εργαστηριακού Διδακτικού 

Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) στα Τ.Ε.Ι.». 

7. Του άρθρου 8 του Ν. 3404/05 (ΦΕΚ Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

8. Του Ν. 3549/2007 ( ΦΕΚ Α’ 69) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 

9. Των άρθρων 13 και 15 του Ν. 3794/09 (ΦΕΚ Α’ 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 

10. Του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»  

Άρτα,  08 / 03 / 2017 
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.5/1103 

Ζήση Λαμπρινή          
Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100  Άρτα 

26810 50053            26810 76405 

www.teiep.gr 

dy@teiep.gr 
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11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις.» 

12. Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193), σύμφωνα με την οποία: «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα δύνανται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με επιβάρυνση του τακτικού 

προϋπολογισμού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τα 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». 

13. Του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), με το οποίο καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους.  

14. Του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α’ 132) «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». 

15. Του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ Α’ 149)  «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, 

εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα 

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

16. Του Π.Δ. 35/2003 (ΦΕΚ Α’ 36) «Βαθμολογική κατάσταση, πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση 

των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι.». 

17. Του Π.Δ. 45/2003 (ΦΕΚ Α’ 46) «Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού 

προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή 

διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων». 

18. Του Π.Δ. 84/2013 (ΦΕΚ Α’ 124) «Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – 

Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυσης Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου». 

19. Της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 6 «Προσθήκες και διορθώσεις διατάξεων στο π.δ.80/2013, π.δ.84/2013 

και π.δ.90/2013» του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α’ 268). 

20. Της με αριθμό 2/54807/0022/22.10.2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1393) «Καθορισμός ωριαίας 

αποζημίωσης των εργαστηριακών συνεργατών που καλύπτουν διδακτικές ή άλλες ανάγκες σε εργαστηριακό 

Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». 

21. Της με αριθμό Φ.11/93789-Β-Ε5/13.11.2002 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1395) «Καθορισμός ειδικοτήτων των 

μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι.». 

22. Της με αριθμό 2/8687/0022/10.04.2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 482), που αφορά «τον καθορισμό 

επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας και πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι.». 

23. Της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων». 

24. Της με αριθμό 3/10.12.2012 Απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28.01.2013) και της 

Υ.Α.  με αριθμό 19602/Ε5/12.02.2013 «Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου». 

 

Μέρος 1ο:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

Η ειδικότητα για το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.) που προκηρύσσεται είναι: 
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1.Α. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών 

 

1.Α.1. Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (έδρα Άρτα) 

 

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ (σε παρένθεση διευκρινίζεται το είδος μουσικής  που 

πρέπει να καλύπτει ο υποψήφιος) 

Λύρα ποντιακή 

Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 

Σπουδών Εβδομαδιαία 

Απασχόληση 
Γνωστικό Αντικείμενο Ειδικότητα 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Μουσική δεξιότητα ΙΙ Β΄ 2 Αφορά τη διδασκαλία των 

οργάνων που αναφέρονται στον 

συναπτόμενο πίνακα - 

προσδιορίστε την επιλογή σας 

Οκταετής τουλάχιστον καλλιτεχνική δραστηριότητα 

στον χώρο της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής 

ως σολίστ αποδεικνυόμενη από την 

πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών ή 

δισκογραφήσεων σε δισκογραφικές εταιρείες 

κύρους, συμμετοχή σε μουσικές διοργανώσεις 

κύρους, τιμητικές διακρίσεις και αναφορές και 

κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε., διετής 

τουλάχιστον διδακτική εμπειρία - συναφούς 

ειδικότητας - σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού. 

 

Μουσική δεξιότητα 

IV 

Δ΄ 2 Αφορά τη διδασκαλία των 

οργάνων που αναφέρονται στον 

συναπτόμενο πίνακα - 

προσδιορίστε την επιλογή σας 

Οκταετής τουλάχιστον καλλιτεχνική δραστηριότητα 

στον χώρο της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής 

ως σολίστ αποδεικνυόμενη από την 

πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών ή 

δισκογραφήσεων σε δισκογραφικές εταιρείες 

κύρους, συμμετοχή σε μουσικές διοργανώσεις 

κύρους, τιμητικές διακρίσεις και αναφορές και 

κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε., διετής 

τουλάχιστον διδακτική εμπειρία - συναφούς 

ειδικότητας - σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού. 

 

Μουσική δεξιότητα 

VΙ 

ΣΤ΄ 2 Αφορά τη διδασκαλία των 

οργάνων που αναφέρονται στον 

συναπτόμενο πίνακα - 

προσδιορίστε την επιλογή σας 

Οκταετής τουλάχιστον καλλιτεχνική δραστηριότητα 

στον χώρο της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής 

ως σολίστ αποδεικνυόμενη από την 

πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών ή 

δισκογραφήσεων σε δισκογραφικές εταιρείες 

κύρους, συμμετοχή σε μουσικές διοργανώσεις 

κύρους, τιμητικές διακρίσεις και αναφορές και 

κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε., διετής 

τουλάχιστον διδακτική εμπειρία - συναφούς 

ειδικότητας - σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού 
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Μέρος 2ο: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Τα ελάχιστα προσόντα του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) είναι τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.35/2003 (ΦΕΚ.36/17.02.2003 τ.Α'): 

1. Οι θέσεις του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. κλιμακώνονται, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 31 στοιχεία β και γ του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002, στις βαθμίδες Β' και 

Γ', με κατώτερη βαθμίδα τη Γ', ανάλογα με τα προσόντα που καθορίζονται ως ακολούθως κατά βαθμίδα: 

 

I. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ' 

α)  Ανάλογα με την περίπτωση: 

i) Οκταετής τουλάχιστον καλλιτεχνική δραστηριότητα ως σολίστ αποδεικνυόμενη από την 

πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών (ατομικά ή με συγκρότημα λαϊκής μουσικής) ή 

δισκογραφήσεων σε δισκογραφικές εταιρείες κύρους ή 

ii) Οκταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής και 

συντήρησης μουσικών οργάνων ή σε άλλο τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών σε ανάλογη 

επιχείρηση του εσωτερικού ή εξωτερικού. 

β)  Ανάλογα με την περίπτωση: 

i) Συμμετοχή (ατομικά ή με συγκρότημα λαϊκής μουσικής) σε μουσικές διοργανώσεις (φεστιβάλ) 

κύρους ή 

ii) Συμμετοχή σε συλλογικές εκθέσεις κύρους στον τομέα της κατασκευής μουσικών οργάνων ή σε 

άλλο τομέα εφαρμοσμένων τεχνών. 

γ)  Τιμητικές διακρίσεις και αναφορές και κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε. και  

δ)  Διετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, συναφούς ειδικότητας, σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

 

II. ΒΑΘΜΙΔΑ Β' 

α)   Δεκαετής τουλάχιστον καλλιτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο 

προσόν (α) της βαθμίδας Γ' με την επιπλέον απαίτηση οι αναφερόμενες δισκογραφικές εταιρείες ή 

επιχειρήσεις να είναι διεθνώς αναγνωρισμένες. 

β)   Συμμετοχή σε μουσικές διοργανώσεις ή σε συλλογικές εκθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο 

προσόν (β) της βαθμίδας Γ' με την επιπλέον απαίτηση, αυτές να έχουν διεθνή αναγνώριση. 

γ)  Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις καθώς και εκτεταμένες αναφορές και κριτικές στον τύπο και γενικά 

στα Μ.Μ.Ε. και 

δ)  Τετραετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, συναφούς ειδικότητας σε αναγνωρισμένο μουσικό ή 

άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τριετής αυτοδύναμη διδασκαλία σε Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμιο του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

Η κρίση για την επιλογή βασίζεται οπωσδήποτε στην ύπαρξη των κριτηρίων (α) και (δ) και ενός 

τουλάχιστον εκ των κριτηρίων (β) και (γ). 

 

2. Κατά την κρίση, εκτός των άλλων προσόντων, συνεκτιμώνται τίτλοι ή πιστοποιητικά σπουδών, εφόσον 

σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

 



5 
 

Σε περίπτωση έλλειψης των στοιχείων και των προσόντων που προβλέπονται για την πρόσληψη των 

ως άνω υποψηφίων (ΕΡ.ΔΙ.Π. βαθμίδας  Β΄ ή Γ΄), τότε η πρόσληψη γίνεται με τα προβλεπόμενα ελλιπή 

προσόντα. 

 

2.Ε. Πρόσθετα Προσόντα & Προϋποθέσεις Πρόσληψης 

Πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στις παραγράφους 2.Α έως και 2.Δ της τρέχουσας 

προκήρυξης, οι υποψήφιοι πρέπει: 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες και προκειμένου για αλλογενείς πολιτογραφηθέντες πρέπει να έχει περάσει 5ετία από 

την πολιτογράφηση. 

β) Να μην  έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 

και να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

γ) Γενικά να μην υπόκεινται στα κωλύματα διορισμού που αναφέρει ο  Ν. 3528/2007. 

δ) Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν 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. 

2.ΣΤ. Διευκρινίσεις επί των Προσόντων των Υποψηφίων & των Όρων Πρόσληψης 

 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 προκηρύσσεται.  

 Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Επιστημονικού ή 

Εργαστηριακού Συνεργάτη 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. 

 Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο 

Α.Ε.Ι.  

 Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο 

κύριος ερευνητής. 

 Η απασχόληση του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Ο συνολικός χρόνος 

εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) Β’ και 

Γ’ βαθμίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) και δεκαοκτώ (18) ώρες αντίστοιχα.  

 Σύμφωνα με τους όρους  του  άρθρου 15 του Ν.3794/09 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄/04.09.09)  που διέπουν την πρόσληψη 

και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Εκπαιδευτικούς Ειδικών 

Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), μπορεί  να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων 

εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημόσιου ή 

του 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. 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.1404/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 περίπτωση Γ του Ν.2916/2001 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 εδαφ. α του Ν.3194/2003 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 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 αντίγραφο αίτησης προς την υπηρεσίας τους (με πρωτόκολλο 

της υπηρεσίας τους) για την έκδοση της σχετικής άδειας και ότι αυτή θα προσκομισθεί με την ανάθεση 
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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 την αποζημίωση για τη 

θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.1288/82 (ΦΕΚ.20/τ.Α΄). 

 Η ενδεχόμενη απασχόληση του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή 

άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα 

δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

ή του Δημοσίου. 

 

Μέρος 3ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

3.Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 Αίτηση (διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: 

http://www.teiep.gr). Στην αίτηση επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να 

συμπληρώσουν με τα απαραίτητα στοιχεία. 

 Βιογραφικό Σημείωμα και συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου. 

 Βασικοί Τίτλοι Σπουδών. 

 Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών ή/και Διδακτορικών Διπλωμάτων. 

 Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν). 

 Πιστοποιητικό επαγγελματικής δραστηριότητας, θεωρημένο από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται το κύριο επάγγελμα και τα οικογενειακά βάρη. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται:  

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

1) Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά 

αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα 

έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2) Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 

Κώδικα (Ν. 3528/2007).»  

 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 

τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν, πριν από την 

έναρξη της απασχόλησής τους,  σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.06.2007 

(ΦΕΚ.1055/27.06.2007/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 

από την ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης. 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.  

 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου 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 ανάληψη 

υπηρεσίας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας 

αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

 Γενικά  κάθε στοιχείο (όπως βιβλία, δημοσιεύσεις, κλπ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα. 

http://www.teiep.gr/
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 Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλλουν επιπλέον 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. 

 

3.Β. Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά 

 Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο. 

 Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών ή Ελληνικής διπλωματικής αρχής στο Εξωτερικό.  

 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. 

 Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν 

από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ.2, του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) ή 

ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 

φέρουν επίσημη θεώρηση, και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις 

και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 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. 

 

3.Γ. Επισημάνσεις για την Απόδειξη της Εμπειρίας 

 Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να 

συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα ανωτέρω. 

 Η έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής του κέντρου ή του προγράμματος θα χορηγήσει βεβαίωση στην 

οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αντικείμενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο 

χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του με το αντικείμενό του και η συμβολή του 

στην περάτωση του προγράμματος, καθώς και η συμβατική σχέση με την οποία συνδέεται με τον φορέα που 

εκτελεί το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά την διάρκεια της 

συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό ή και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται:  

α)  με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ειδικότητα απασχόλησης και η χρονική 

διάρκεια της παροχής της,  

β)  προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στον Ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του εργοδότη και 

αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, 

γ)  προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, απαιτείται, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας 

από τον φορέα απασχόλησης και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα 

απασχόλησης. Για δε τις συμβάσεις έργου στο Δημόσιο: ι) εφ’ όσον έχουν παρασχεθεί με ασφαλιστικό φορέα το 

ΙΚΑ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο 

διάστημα απασχόλησης, ιι) εφ’ όσον έχουν παρασχεθεί με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και 

ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου, έναρξη επιτηδεύματος από την 

αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, Δελτία Παροχής 

Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών και  
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δ) προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, 

αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης,  Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και 

εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.  

 Εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η σχετική 

ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται 

κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Η βεβαίωση 

των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος της  απασχόλησής τους και τη διάρκειά της. 

 

3.Δ. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις υποψηφιότητας, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 

μορφή, από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (http://www.teiep.gr). 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο του μαθήματος ή 

μαθημάτων του Τμήματος που τους ενδιαφέρει από την ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος. 

 Οι ενδιαφερόμενοι τοποθετούν την αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά μέσα σε ειδικό 

φάκελο υποψηφιότητας, τον οποίο υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος που προκηρύσσει τα διδακτικά 

αντικείμενα (μαθήματα) τα οποία επιθυμούν να διδάξουν.   

 Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΤΕΙ Ηπείρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε 

εκτέλεση σχετικής σύμβασης ορισμένου χρόνου, δεν υποχρεούνται στην υποβολή πλήρους φακέλου αλλά 

καλούνται να υποβάλουν μόνο την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά και 

πιστοποιητικά έχουν προκύψει στη διάρκεια του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.  

 Δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και 

πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, παρά μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που 

ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας 

τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο στη  Γραμματεία του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής  

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών (δηλ. από την Τετάρτη 08.03.2017 έως και την Τρίτη 

14.03.2017 λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της παρούσας προκήρυξης) τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες 09:00 – 13:00, είτε αυτοπροσώπως ή  στο e-mail του Τμήματος:  tlpm@teiep.gr 

(σαρωμένα/σκαναρισμένα έντυπα). 
 

3.Ε. Διεύθυνση & Τηλέφωνα: 
 ΤΜΗΜΑ  ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100  Άρτα, τηλ. 26810-50300, 50299. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρων & 
Γραμματέα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

2. Τμήμα Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Λοιπού Προσωπικού. 
3. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 
4. Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου (Ανάρτηση 

στον Πίνακα Ανακοινώσεων). 
5. Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. 

6. Σύλλογο Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.  ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

  ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

  

 

http://www.teiep.gr/
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