
 

 

 

 

 

      

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής,  του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 
      Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (173/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄), συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) και 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 / τ. Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 
του Ν. 2916/2001(ΦΕΚ 114/τ.Α΄) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. 
Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4α΄ 
του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 
260/τ. Α΄). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/ τ.Α') "∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκηση". 

5. Tις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄), όπως ισχύει. 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195/τ.Α΄) «∆οµή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 και 6γ του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄). 
8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄) «Ρυθµίσεις Ανώτατης 

Εκπαίδευσης Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις». 
9. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ24/τ.Α) « Οργάνωση και 

λειτουργία ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης και Εθνικών Οργανισµών  Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις».  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις».  

11. Τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄) «Αναδιάρθρωση της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

12. Το Π.∆. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ.Α') "∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου και ∆ηµόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας 
του ΥΠΕΠΘ". 

13. Tις διατάξεις του Π.∆. 84/2013 (124/τ.Α) «Μετονοµασία Σχολής-Μετονοµασία Τµήµατος-
Συγχώνευση Τµηµάτων-Κατάργηση Παραρτηµάτων και Τµηµάτων-Ίδρυση Σχολής-Συγκρότηση 
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Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 
(ΦΕΚ 268/τ.Α΄). 

14. Την υπ’ αριθµ. Φ.11/17601/Ε5/10-02-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ µε θέµα «Επικαιροποιηµένα 
δικαιολογητικά υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Ε.Π. ΤΕΙ». 

15. Την υπ΄αριθµ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/16-10-2013) Κ.Υ.Α. µε θέµα 
«Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών µελών». 

16. Τις υπ΄αριθµ. Φ11/196295/Ε5/20-12-2013 και Φ.122.1/212/Β2/27086/25-2-2014 εγκυκλίους του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά µε την εφαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος ΑΠΕΛΛΑ. 

17. Το υπ΄αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 11/85/8044/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

18. Την υπ΄αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων». 

19. Την υπ΄αριθµ. Φ.4/1402/5-3-2012 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Φ.Ε.Κ. 
401/τ.Β΄/12-3-2012). 

20. Την µε αριθµ. Φ.16/159936/Ε5/6-10-2014 (ΦΕΚ 1344/9-10-2014/τ. Γ΄) «Έγκριση προκήρυξης 
θέσης Ε.Π. του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου». 

21. Τις  µε αριθµ. 2937/10-12-2013 και 546/28-3-2014  αιτήσεις εξέλιξης και αλλαγής γνωστικού 
αντικειµένου αντίστοιχα, µέλους Ε.Π. του Τµήµατος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, από τη βαθµίδα του Καθηγητή Εφαρµογών στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
µε γνωστικό αντικείµενο «Επικοινωνία, ∆ιαµεσολάβηση και Πολιτισµικές Βιοµηχανίες». 

22. Το µε αριθµ. 7/21-5-2014 απόσπασµα πρακτικού  της Συνέλευσης του Τµήµατος ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων, της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Ηπείρου. 

23. Τα  µε αριθµ.   6/5-6-2014 και 2/31-3-2014 αποσπάσµατα πρακτικών της ∆ιεύθυνσης 
Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
Την προκήρυξη της  παρακάτω θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.): 
  

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
Μια (1) θέσης Ε.Π. βαθµίδας Επίκουρου  Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο  «Επικοινωνία, 
∆ιαµεσολάβηση και Πολιτισµικές Βιοµηχανίες». 
 
Σχετικά µε τα προσόντα των υποψηφίων σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2916/2001,  του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 και του άρθρου 8 του 
Ν. 3404/2005 ισχύουν τα ακόλουθα: 
Προϋπόθεση για εκλογή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος. Η 
διδακτορική διατριβή και το όλο ερευνητικό ή επιστηµονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές 
µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. 
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή στην βαθµίδα Επίκουρου  Καθηγητή  του Τ.Ε.Ι. 
είναι τα ακόλουθα:   
 Επίκουρου  Καθηγητή Τ.Ε.Ι. 
 
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.  
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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. 
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. 
α)  Όπου γίνεται αναφορά σε διδακτορικό δίπλωµα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυµάτων εξωτερικού, 
πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού. 
β)    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 
διδακτορικού διπλώµατος και συνδέεται µε σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά µεταπτυχιακά 
προγράµµατα ή οι σπουδές.  
γ)  Όπου προβλέπονται αυτοδύναµες δηµοσιεύσεις, νοούνται και οι δηµοσιεύσεις στις οποίες ο 
υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής. 
δ) Οι απαιτούµενες πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά λαµβάνονται υπόψη εφόσον 
έχουν γίνει δεκτές προς δηµοσίευση  στα σχετικά επιστηµονικά 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. 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. 
Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που 
προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισµό δηµοσίων υπαλλήλων. 
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Αίτηση  
2. Πτυχία και  τίτλοι σπουδών των υποψηφίων. 
3. Βιογραφικό σηµείωµα. 
4. ∆ιδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν. 
5. Επιστηµονικά δηµοσιεύµατα και αναλυτικά υποµνήµατα αυτών. 
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δηµοσιεύσεις  πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του 
υποψηφίου. 

7. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
8. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου 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 διορισµού. 

      Προκειµένου για πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστοποιητικό της αρµόδιας  
      αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.                                              
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµόδιου 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 την ορκωµοσία, σύµφωνα µε την αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/16425/25-
6-2007 (ΦΕΚ 1055/τ.Β΄/27-6-2007 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 υποψηφιότητας 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. 

10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την 
Υπηρεσία µας πριν από την ορκωµοσία, σύµφωνα µε υπ΄αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α/22863/16-10-2006 (ΦΕΚ 
1551/23-10-2006 τ. Β΄) Kοινή Yπουργική Aπόφαση. 

11. Γνωµατεύσεις : α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε δηµοσίου είτε ιδιωτών, που 
να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον 
ευρύτερο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Τοµέα. 
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Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία 11 και 12 θα κατατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν σε 
θέσεις Ε.Π. κατά την ηµέρα της ορκωµοσίας τους. 
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 
74/τ.Α΄/26-3-2014) 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 
σποδών 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 σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα είναι στη διάθεση των µελών της επιτροπής επιλογής 
ή εξέλιξης καθώς και των καθηγητών ή ερευνητών της αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των 
υποψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης. 
Ειδικότερα οι πολίτες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των 
ανωτέρω δικαιολογητικών 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 τριάντα (30) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας της τελευταίας 
δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο και συγκεκριµένα από 19-11-2014 έως και 18-12-2014, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουµένως 
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ, µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 
∆ικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό µητρώο και δε 
χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή. 
Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους, δύναται να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστηµα τα ατοµικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής τους, οι οποίοι θα 
συνδράµουν την επιτροπή στο έργο αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόµενα από τον υποψήφιο πρόσωπα θα 
πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν στα µητρώα του Ιδρύµατος, εξαιρουµένων όσων περιλαµβάνονται στα 
τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης. 
Συµπλήρωση ( ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της προκήρυξης µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση 
των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν 
συµπληρωµατικά από τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης ή από του καθηγητές ή ερευνητές της 
αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων και αφορούν σε δικαιολογητικά που 
κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. 
Kωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ: 00000286240 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος 
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (τηλέφωνο: 2681050290, 50300)  
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