
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ 

 

Το ΤΕΙ Ηπείρου, µε την υπ’ αριθ. 18/θέµα 1ο/19-10-2015 απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύµατος, 
προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου ως Πανεπιστηµιακούς Υπότροφους κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 29 
του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κάλυψη κατεξοχήν των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών αναγκών των Τµηµάτων του για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-16. 

Ειδικότερα, η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 95 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258) αναφέρει: «Επιστήµονες ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους 
είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, 
δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τµήµατος, για τη 
διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, 
καθοριζόµενου δια της συµβάσεως. Οι συµβάσεις που συνάπτονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν 
υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις της 
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειµένου γίνεται µετά από πρόταση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τοµέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τµήµατος. Η διάρκεια της συµβάσεως καθορίζεται 
µέχρι ενός Πανεπιστηµιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τοµέα. ∆ύναται αυτή να 
ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όµως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα 
τρία (3) Πανεπιστηµιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή µερική και η κάλυψη 
της αποζηµίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τµήµα, χωρίς αύξηση 
της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι..» 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα προσληφθεί σε θέση Πανεπιστηµιακού Υπότροφου θα πρέπει να 
διαθέτει τα ίδια προσόντα µε αυτά που ορίζονται για τη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΤΕΙ ή 
τουλάχιστον να κατέχει διδακτορικό δίπλωµα συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης 
θέσης. Ελλείψει αντίστοιχων υποψηφιοτήτων, το Τµήµα µπορεί να προτείνει την πρόσληψη υποψήφιου 
διδάκτορα σε θέση Πανεπιστηµιακού Υποτρόφου, εφόσον το γνωστικό αντικείµενο της διδακτορικής του 
διατριβής είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. 

Η σύµβαση µπορεί να διαρκεί µέχρι ένα ακαδηµαϊκό έτος και λήξη την 31η Ιουλίου 2016, µε την πρόνοια ότι 
ο υπότροφος, υποχρεούται να διεξάγει τις εξετάσεις των µαθηµάτων που θα αναλάβει να διδάξει κατά την 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου 2016. Η σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί µέχρι δύο ακόµη ακαδηµαϊκά 
έτη, me απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου µετά από εισήγηση του οικείου Τµήµατος.  

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100  Άρτα 

Ζήση Λαμπρινή 

26810 50053            26810 76404-5 

dy@teiep.gr 

www.teiep.gr 

Άρτα, 19.10.2015  

Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4078  
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Οι Πανεπιστηµιακοί Υπότροφοι µε σύµβαση πλήρους απασχόλησης θα απασχολούνται στο οικείο Τµήµα 
για 40 ώρες σε πενθήµερη εβδοµαδιαία βάση, εκ των οποίων 14 – 16 ώρες θα αφορούν παροχή 
εκπαιδευτικού έργου.  Οι Πανεπιστηµιακοί Υπότροφοι µε σύµβαση µερικής απασχόλησης θα 
απασχολούνται στο οικείο Τµήµα για 20 ώρες σε πενθήµερη εβδοµαδιαία βάση, εκ των οποίων 7 – 8 ώρες 
θα αφορούν παροχή εκπαιδευτικού έργου. Και στις δύο περιπτώσεις, πέραν του εκπαιδευτικού έργου, ο 
υπότροφος θα παρέχει ερευνητικό, επιστηµονικό και οργανωτικό έργο, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
Τµήµατος.  

Οι αποδοχές των Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
2/1391/0022/17-02-2012 (ΦΕΚ Β’ 414), µε την οποία καθορίστηκαν οι αµοιβές προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται στο ∆ηµόσιο.  

Το Ίδρυµα δεν υποχρεούται να προσλάβει Πανεπιστηµιακούς Υποτρόφους σε όλα τα 
προκηρυσσόµενα γνωστικά αντικείµενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε βάση τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των Τµηµάτων του Ιδρύµατος, όπως αυτές θα διαµορφωθούν κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό 
έτος και τις διαθέσιµες πιστώσεις. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών 
είναι δυνατή η τροποποίηση (µείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύµβασης 
εργασίας µε απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, έπειτα από γνώµη του οικείου Τµήµατος, 
που γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πανεπιστηµιακό Υπότροφο. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη σύµβασης µε Πανεπιστηµιακό Υπότροφο θα είναι η αποδοχή και 
τήρηση του ωραρίου βάσει του εγκεκριµένου ωρολογίου προγράµµατος της µορφής έργου που θα τους 
ανατεθεί. 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για µέχρι δύο (2) θέσεις 
Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων στο ΤΕΙ Ηπείρου για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-16.  

Οι προσφερόµενες θέσεις Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων ανά Τµήµα και γνωστικό αντικείµενο είναι οι 
ακόλουθες: 

 

 

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Α.1. Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (έδρα Άρτα) 

 

 

Κωδικός θέσης Π.Υ.: ΜΠ-03 

Γνωστικό Αντικείµενο: ∆ιδακτορικό δίπλωµα και εν γένει επιστηµονικό έργο (ή ελλείψει αυτών υπό 
εκπόνηση διδακτορική διατριβή) συναφή µε τη διδασκαλία των κάτωθι µαθηµάτων (ώρες/εβδ.): 

     α) Χειµερινό Εξάµηνο: 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ’ εξ. 4Θ + 12E 

     β) Εαρινό Εξάµηνο: 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΣΤ’ εξ. 4Θ + 4Ε 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ VLSI ΣΤ’ εξ. 4Θ +4E 
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Σύµβαση απασχόλησης: πλήρης. 

 

 

 

Β. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

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

 

Κωδικός θέσης Π.Υ.: ΜΣ-02 

Γνωστικό Αντικείµενο: ∆ιδακτορικό δίπλωµα και εν γένει επιστηµονικό έργο(ή ελλείψει αυτών υπό 
εκπόνηση διδακτορική διατριβή)  συναφή µε τη διδασκαλία των κάτωθι µαθηµάτων (ώρες/εβδ.): 

     α) Χειµερινό Εξάµηνο: 

Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής Ι Α’ εξ.  4Θ  

Τροπικότητα & Εναρµόνιση Ι  Γ’ εξ.  4Θ  

     β) Εαρινό Εξάµηνο: 

Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής ΙΙ Β’ εξ.  4Θ  

Μουσική Καταγραφή  ∆’ εξ.  2Θ + 2Ε  

 

Σύµβαση απασχόλησης: µερικής. 

 

 

1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται το πλήθος και ο κωδικός των θέσεων 
Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων για τις οποίες ο ενδιαφερόµενος αιτείται την πρόσληψή του κατά το 
τρέχον ακαδηµαϊκό έτος. 

2. Βασικός τίτλο σπουδών ΑΕΙ, ή/και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωµα, συναφή µε 
το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.  

3. 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.  

4. Τεκµηρίωση του επιστηµονικού κύρους του υποψηφίου. 

5. Τεκµηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας του υποψηφίου. 

6. 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 της προκηρυσσόµενης θέσης, βεβαιώσεις που τεκµηριώνουν ευδόκιµη διδακτική 
προϋπηρεσία στο Τµήµα που εκδίδει την πρόσκληση ή σε άλλο Τµήµα του ΤΕΙ Ηπείρου ή άλλου ΤΕΙ 
(Π∆ 163/2002) ή Πανεπιστηµίου (Π∆ 407/80), βεβαιώσεις συµµετοχής στην ερευνητική οµάδα 
εκπόνησης ερευνητικού έργου ΑΕΙ ή αναγνωρισµένου Ερευνητικού Κέντρου, δηµοσιευµένο 
επιστηµονικό / ερευνητικό έργο, συµπεριλαµβανοµένων εκδόσεων, βιβλίων, συλλογικών τόµων, κ.α., 
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διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, κλπ. Όποια από τα προηγούµενα δικαιολογητικά υπάρχουν θα 
συνεκτιµηθούν θετικά.   

 

 

2. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση 
και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόµενοι, που είχαν υποβάλει αίτηση και φάκελο 
υποψηφιότητας στο οικείο Τµήµα,  στο πλαίσιο της προκήρυξης µε αριθ. πρωτ. Φ.5/2489/17-06-
2015 του ΤΕΙ Ηπείρου για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, 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 ξενόγλωσσα δικαιολογητικά 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. 

 

 

Η ενδεχόµενη απασχόληση των Πανεπιστηµιακών Υποτρόφων 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 ΤΕΙ Ηπείρου ή του ∆ηµοσίου. 

 

 

 

3. 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 τον φάκελο υποψηφιότητας µε τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά, από την ∆ευτέρα 19-10-2015 µέχρι και την 
Παρασκευή  23-10-2015.  
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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 της  
ιστοσελίδας εκάστου Τµήµατος και της κεντρικής ιστοσελίδας του ΤΕΙ Ηπείρου (www.teiep.gr).  

 
∆ιευθύνσεις & Τηλέφωνα των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
� ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε., Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100  Άρτα, τηλ. 26810-50350, 

50342, 50499 
� ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100  Άρτα, τηλ. 26810-

50300, 50299. 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Τμήμα Δ.Μ. & Π.(Πίνακα Ανακοινώσεων). 

2. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρων & 

Γραμματέα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

3. Τμήμα Προσωπικού. 

4. Τ.Ο.Υ. 

5. ΤΜΗΜΑΤΑ & ΣΧΟΛΕΣ. 

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

Ηπείρου. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.  ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

  ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 


