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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ 
 

Το Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, µε την υπ’ αριθ. 2η /18-02-2014 απόφαση 
της Συνέλευσης, προσκαλεί επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού 
διπλώµατος, είτε υποψήφιους διδάκτορες, είτε κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, είτε 
πρόσωπα εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας να υποβάλουν αίτηση για την αναγόρευσή τους σε 
υποτρόφους για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει 
επιστηµονικό, οργανωτικό, αυτοδύναµο διδακτικό, εργαστηριακό ή κλινικό έργο, για το εαρινό 
εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2013-14.   

Η αναγόρευση πραγµατοποιείται µε απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, η οποία 
εκδίδεται µετά από πρόταση του Τµήµατος. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος της 
υποτροφίας (αποζηµίωσης) και οι εβδοµαδιαίες ώρες διεξαγωγής του ερευνητικού έργου, οι 
οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαοκτώ (18) ώρες. Η διάρκεια της υποτροφίας 
αντιστοιχεί στο εαρινό διδακτικό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2013-14, µε την πρόνοια ότι ο 
υπότροφος, εφόσον αναλάβει αυτοδύναµο διδακτικό, εργαστηριακό ή κλινικό έργο, 
υποχρεούται να διεξάγει τις εξετάσεις των αντίστοιχων µαθηµάτων κατά την εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεµβρίου 2014. 

Οι προσφερόµενες υποτροφίες ανά γνωστικό αντικείµενο/ειδικότητα είναι οι ακόλουθες: 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΑΡΙΟ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΓΕ-01 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΖΩΩΝ 

4 ώρες  

ΤΓΕ-02 ΘΗΡΑΜΑΤΟΤΡΟΦΙΑ  2 ώρες 

ΤΓΕ-03 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

3  ώρες 

ΤΓΕ-04 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 2 ώρες 
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ΤΓΕ-05 
 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

9 ώρες 

ΤΓΕ-06 
 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑ, ΘΡΕΨΗ 
ΦΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΦΥΛΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

4 ώρες 

ΤΓΕ-07 
 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 4 ώρες 

ΤΓΕ-08 
 

ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

2 ώρες 

ΤΓΕ-09 
 

ΧΗΜΕΙΑ 
 

                  3 ώρες 

      

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επιλέξει συνολικά για το εαρινό διδακτικό εξάµηνο του 
ακαδηµαϊκού έτους 2013-14 σε επίπεδο Τµήµατος µέχρι δύο (2) γνωστικά 
αντικείµενα/ειδικότητες και σε επίπεδο ΤΕΙ µέχρι τρία (3) γνωστικά αντικείµενα/ειδικότητες. 
Ειδικότερα, ο ενδιαφερόµενος µαζί µε την αίτησή του υποχρεούται να υποβάλλει και υπεύθυνη 
δήλωση για τον αριθµό των γνωστικών αντικειµένων που επέλεξε σε επίπεδο Τµήµατος και 
ΤΕΙ.    

 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται σχετικά έντυπα). 

2. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο/ειδικότητα της 
προσφερόµενης υποτροφίας από το Τµήµα. 

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωµα, συναφή µε το γνωστικό 
αντικείµενο/ειδικότητα της προσφερόµενης υποτροφίας από το Τµήµα.  

4. Βεβαίωση του οικείου Τµήµατος Πανεπιστηµίου που να τεκµηριώνει ότι ο υποψήφιος 
εκπονεί διδακτορική διατριβή, στην οποία θα αναφέρονται το θέµα, ο επιβλέπων 
καθηγητής και η ηµεροµηνία έναρξης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.  

5. Τεκµηρίωση του επιστηµονικού κύρους του υποψηφίου. 

6. Τεκµηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας του υποψηφίου. 

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερόµενου µπορεί να ενισχύσει 
την υποψηφιότητά του, όπως: βεβαιώσεις επαγγελµατικής προϋπηρεσίας σε αντικείµενο 
συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο/ειδικότητα της προσφερόµενης υποτροφίας, 
βεβαιώσεις που τεκµηριώνουν ευδόκιµη διδακτική προϋπηρεσία στο Τµήµα που εκδίδει 
την πρόσκληση ή σε άλλο Τµήµα του ΤΕΙ Ηπείρου ή άλλου ΤΕΙ (επιστηµονικός / 
εργαστηριακός συνεργάτης) ή Πανεπιστηµίου (Π∆ 407/80), βεβαιώσεις συµµετοχής στην 
ερευνητική οµάδα εκπόνησης ερευνητικού έργου ΑΕΙ ή αναγνωρισµένου Ερευνητικού 
Κέντρου, δηµοσιευµένο επιστηµονικό / ερευνητικό έργο, συµπεριλαµβανοµένων 
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εκδόσεων, βιβλίων, συλλογικών τόµων, κ.α.., διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, κλπ. Όποια από 
τα προηγούµενα δικαιολογητικά  υπάρχουν θα συνεκτιµηθούν θετικά.   

 

Β. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος την αίτηση, την υπεύθυνη 
δήλωση (χρησιµοποιώντας υποχρεωτικά τα σχετικά έντυπα) και τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόµενοι, που είχαν υποβάλει αίτηση και φάκελο 
υποψηφιότητας στο Τµήµα,  στο πλαίσιο της προκήρυξης µε αριθ. πρωτ. Φ.5/2944/24-
05-2013 του ΤΕΙ Ηπείρου, µπορούν να υποβάλουν µόνο την αίτηση και την υπεύθυνη 
δήλωση.   

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο 
και να συνοδεύονται από βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού έργου, 
καθώς και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις κατά νόµο 
αρµόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να 
συνοδεύονται από νόµιµες µεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να 
συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (∆ΟΑΤΑΠ, ∆ΙΚΑΤΣΑ) µε την οποία 
αναγνωρίζονται ως ισότιµοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέµονται από τα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής.  

Οι πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω 
δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου 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. 

Συµπλήρωση των δικαιολογητικών της πρόσκλησης µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση 
των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που 
ζητήθηκαν συµπληρωµατικά από τα αρµόδια όργανα του Τµήµατος και αφορούν σε 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα. 

Για να αξιολογηθεί ο υποψήφιος ως επιστήµονας αναγνωρισµένου κύρους θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να διαθέτει: α) διδακτορικό δίπλωµα συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο/ειδικότητα 
της προσφερόµενης υποτροφίας, β) τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δηµοσιεύσεις, συναφείς 
προς το  γνωστικό αντικείµενο/ειδικότητα της προσφερόµενης υποτροφίας, σε επιστηµονικά 
περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους, και γ) τετραετή επαγγελµατική δραστηριότητα κατάλληλου 
επιπέδου σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο/ειδικότητα της προσφερόµενης 
υποτροφίας, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει εργασία ως ερευνητής σε αναγνωρισµένα 
Ερευνητικά Κέντρα, επ’ αµοιβή συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα σε οργανωµένα ερευνητικά 
προγράµµατα, µέχρι δύο έτη αυτοδύναµη διδασκαλία µαθηµάτων σχετικών µε το γνωστικό 
αντικείµενο/ειδικότητα της υποτροφίας σε ΑΕΙ ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού ή  
συνδυασµό των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Κάθε άλλο προσόν που διαθέτει ο υποψήφιος 
προς ενίσχυση του επιστηµονικού του κύρους και τεκµηριώνεται µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά θα συνεκτιµηθεί θετικά.  

Για να αξιολογηθεί ο υποψήφιος ως πρόσωπο εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστο να διαθέτει: α) Πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας µε το γνωστικό 
αντικείµενο/ειδικότητα της προσφερόµενης υποτροφίας ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο 
οµοταγούς Ιδρύµατος της αλλοδαπής, και β) πενταετή επαγγελµατική δραστηριότητα στο  
αντικείµενο/ειδικότητα της προσφερόµενης υποτροφίας. Κάθε άλλο προσόν που διαθέτει ο 
υποψήφιος προς ενίσχυση της τεχνικής εµπειρίας του και τεκµηριώνεται µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά θα συνεκτιµηθεί θετικά.      
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Το ύψος της υποτροφίας (αποζηµίωσης) και οι εβδοµαδιαίες ώρες διεξαγωγής του 
ερευνητικού έργου θα ρυθµιστούν µε την απόφαση αναγόρευσης του υποτρόφου από τη 
Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου. Ενδεικτικά, αναλόγως των προσόντων των υποτρόφων και για 
διεξαγωγή εβδοµαδιαίου ερευνητικού έργου δεκαοκτώ (18) ωρών, το ύψος της υποτροφίας 
αντιστοιχεί σε: 6.102 € προκειµένου για επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, 5.724 € 
προκειµένου για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, 5.202 € προκειµένου για υποψήφιους 
διδάκτορες ή κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 4.860 € προκειµένου για πρόσωπα 
εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας.  

Η διάρκεια της υποτροφίας αντιστοιχεί στο εαρινό διδακτικό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού 
έτους 2013-14, µε την πρόνοια ότι ο υπότροφος, εφόσον αναλάβει αυτοδύναµο διδακτικό, 
εργαστηριακό ή κλινικό έργο, υποχρεούται να διεξάγει τις εξετάσεις των αντίστοιχων 
µαθηµάτων κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου 2014. 

Το ΤΕΙ Ηπείρου δεν υποχρεούται να αναγορεύσει υποτρόφους σε όλα τα 
προσφερόµενα από το Τµήµα γνωστικά αντικείµενα/ειδικότητες. Οι αναγορεύσεις 
υποτρόφων θα γίνουν µε βάση τις  ανάγκες του Τµήµατος και τις διαθέσιµες πιστώσεις 
του Ιδρύµατος. 
 
Η λήψη της υποτροφίας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι 
υποκρύπτει σχέση εργασίας ούτε δηµιουργεί εργασιακά, ασφαλιστικά ή άλλα 
δικαιώµατα ή δικαίωµα µετατροπής της υποτροφίας σε σύµβαση έργου ή σύµβαση 
ορισµένου ή αορίστου χρόνου, έναντι του ΤΕΙ Ηπείρου ή του ∆ηµοσίου. 

 

Γ. ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος (09:00 – 13:00, όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες), την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και το φάκελο υποψηφιότητας µε τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά, από την Τρίτη 25-02-
2014 µέχρι και την Τρίτη 04-03-2014.  

Όσοι ενδιαφερόµενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φάκελο δικαιολογητικών µπορούν 
να αποστείλουν ενυπόγραφα την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση στο fax ή στο e-mail 
(σαρωµένα/σκαναρισµένα έγγραφα) της Γραµµατείας του Τµήµατος.     

Η παρούσα πρόσκληση και τα συνηµµένα έντυπα είναι αναρτηµένα στις ανακοινώσεις 
των ιστοσελίδων του Τµήµατος (crprod.teiep.gr, www.anprod-teiep.gr, fla.teiep.gr), της 
ιστοσελίδας της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύµατος (research.teiep.gr) και της κεντρικής 
ιστοσελίδας του ΤΕΙ Ηπείρου (www.teiep.gr).  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από τη Γραµµατεία του 
Τµήµατος, 09:00 – 13:00, όλες τις εργάσιµες ηµέρες. 

O Πρόεδρος του Τµήµατος (*) 

 

 

Ιωάννης Σκούφος 

Καθηγητής 

 
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τµήµατος. 


