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ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 47132 - ΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Τηλ: 2681050039  

Fax: 2681076405  

e-mail: epeaek1@teiep.gr Άρτα, 20/07/2018 

Πληροφορίες: Γκίζας Νίκος Αρ. Πρωτ: 2944 

 
  

Θέμα: Πλήρωση  τεσσάρων «4» θέσεων συνεργατών ειδικότητας Ψυχολόγου στο πλαίσιο 

της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

ΤΕΙ Ηπείρου» . 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ),  

  

έχοντας υπόψη:  

1. Το νόμο 2690/1999 «Κώδικας  Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το νόμο 3861/2010 για «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις (Α΄112). 

3. Το νόμο 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (Α΄265). 

4. Την με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' 

αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
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κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β' 3521). 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, όπως αυτός ισχύει από 05.10.2017. 

7. Tην υπ’ αριθμ. 19(14/09/2017)(ΑΔΑ: ΨΒΒΦ4691ΟΙ-ΗΡ9) απόφαση του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, περί αποδοχής διαχείρισης έργου  το οποίο αφορά την πρόσληψη 

συνεργατών με σύμβαση ανάθεσης έργου για τη στελέχωση ομάδας υλοποίησης του 

έργου. 

8. Την Πρόσκληση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» με κωδ. ΕΔΒΜ47/Α.Π.: 13020/11.07.2017 (έκδοση 1/0) με τίτλο: 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου». 

9. Την πρόταση με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 

του ΤΕΙ Ηπείρου» και ΜIS 5009882 που υποβλήθηκε στις 28/07/2017 με αρ. πρωτ. 

2750 (ΕΥΔ 13530/01.08.2017) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». 

10. Την με αρ. πρωτ. 13999/07.09.2017 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου» και 

MIS 5009882 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση». 

11. Την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΜΙΜ) του Υποέργου με α/α (1) και τίτλο 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου» της 

Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ 

Ηπείρου». 

12. Την Πρόσκληση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» με κωδ. ΕΔΒΜ47/Α.Π.: 3055/05.06.2018 (έκδοση 2/0) με τίτλο: 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου». 
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13. Την πρόταση 1ης τροποποίησης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου» και ΜIS 5009882 που υποβλήθηκε στις 

04/07/2018 με αρ. πρωτ. 2601 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». 

14. Την με αρ. πρωτ. 3964/16.07.2018 Απόφαση  Ένταξης της Τροποποίησης της 

Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

ΤΕΙ Ηπείρου» και MIS 5009882 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». 

15. Την 1η τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΜΙΜ) του 

Υποέργου με α/α (1) και τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας 

Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου». 

16. Την από 18/07/2018 (Αρ. Συνεδρίασης 16 – Θέμα: 20ο) – (ΑΔΑ: 7ΝΝΜ4691ΟΙ-9ΝΘ) 

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου για την 

έγκριση και  δημοσίευση της παρούσας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων συνεργατών ειδικότητας Ψυχολόγου, 

με σύμβαση ανάθεσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου», με παρουσία και απασχόληση σε χώρους 

του ΤΕΙ Ηπείρου στις πόλεις Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα για τις οποίες θα 

επιλεγούν. 

 

 

 

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ 

ΗΠΕΙΡΟΥ)  προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ανάθεσης έργου και 

προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που 

αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσης. 

 

ΘΕΣΕΙΣ  
 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται τέσσερις «4» θέσεις συνεργατών 

ειδικότητας Ψυχολόγου για τις ανάγκες της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής 

Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου»,  με κωδικό ΟΠΣ 5009882. 

ΑΔΑ: ΩΛΜ94691ΟΙ-ΖΞ6



5 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

 

 

 

ΚΩΔ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) 

1 

Ψυχολόγος για Υποστήριξη 

Προπτυχιακών Φοιτητών τμημάτων του 

ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα 

1 
Από την υπογραφή της 

σύμβασης - 30/09/2019 

Τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και τρεις 

(3) ώρες/ημέρα 
12.428,00  

2 

Ψυχολόγος για Υποστήριξη 

Προπτυχιακών Φοιτητών τμημάτων του 

ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα 

1 
Από την υπογραφή της 

σύμβασης - 30/09/2019 

Τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και δύο 

(2) ώρες/ημέρα 8.286,00 

3 
Ψυχολόγος για Υποστήριξη 

Προπτυχιακών Φοιτητών του ΤΕΙ 

Ηπείρου στην Πρέβεζα 

1 
Από την υπογραφή της 

σύμβασης - 30/09/2019 

Τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και μία 

(1) ώρα/ημέρα 
4.143,00 

4 
Ψυχολόγος για Υποστήριξη 

Προπτυχιακών Φοιτητών του ΤΕΙ 

Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα 

1 
Από την υπογραφή της 

σύμβασης - 30/09/2019 

Τέσσερις (4) ημέρες/εβδομάδα και μία 

(1) ώρα/ημέρα 
4.143,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 29.000,00 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Στόχοι της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ 

Ηπείρου» είναι: 

 η ενίσχυση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικά και 

κοινωνικά/συμπεριφορικά προβλήματα και οι οποίοι αδυνατούν να απευθυνθούν σε 

άλλους φορείς, έτσι ώστε να διανύσουν και να ολοκληρώσουν ομαλά τις σπουδές τους 

και  

 η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που 

ανήκουν σε ευπαθείς ή σε ομάδες με ιδιαίτερα προβλήματα. 

Το αντικείμενο εργασίας των θέσεων περιλαμβάνει:  

 την ενίσχυση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά/συμπεριφορικά προβλήματα και αδυνατούν να 

απευθυνθούν σε άλλους φορείς, έτσι ώστε να διανύσουν και να ολοκληρώσουν ομαλά 

τις σπουδές τους. Συμβατική υποχρέωση του Ψυχολόγου αποτελεί η φυσική του 

παρουσία στο χώρο του ΤΕΙ (θα οριστεί συγκεκριμένος χώρος εργασίας στο κτίριο),  

 τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που 

ανήκουν σε ευπαθείς ή σε ομάδες με ιδιαίτερα προβλήματα. 

 Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης σε θέματα που 

άπτονται της φοιτητικής ζωής, των σπουδών και της επαγγελματικής κατεύθυνσης 

φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

1. Κατάλογος ωφελούμενων από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και 

ενημέρωσης, τηρουμένων των διαδικασιών διασφάλισης των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων 

2. Παρουσιολόγιο συναντήσεων και ενημερώσεων των φοιτητών 

3. Περιγραφή υλικού υποστήριξης και ενημέρωσης των φοιτητών 
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ΑΜΟΙΒΗ 

  
Στην αμοιβή κάθε σύμβασης του ως άνω πίνακα, συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. 

και οι νόμιμες κρατήσεις ή ο αναλογούν Φ.Π.Α., οι νόμιμες κρατήσεις και οι ασφαλιστικές 

εισφορές (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζόμενου) που αποδίδει ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ 

Ηπείρου  στον ασφαλιστικό φορέα στην περίπτωση ασφαλιζόμενου που υπάγεται στην ρύθμιση 

της παραγράφου (9) του άρθρου (39) του Ν. 4387/2016. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η πράξη έχει συνολική διάρκεια δύο (2) ετών. Το πακέτο εργασίας στο οποίο 

εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους (01/10/2018 έως 

30/09/2019). 

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά το διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων έως 

30/09/2019.  

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Ιωάννινα 

Άρτα 

Πρέβεζα 

Ηγουμενίτσα 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

Το αντικείμενο απασχόλησης των Ψυχολόγων και τα απαιτούμενα προσόντα περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 
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Ψυχολόγοι για 
Υποστήριξη 

Προπτυχιακών 
Φοιτητών  

Α. Προαπαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο Π.Ε. Ψυχολόγου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου 

 Πιστοποίηση άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2/Γ2) 

 Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (αφορά τους άρρενες 

υποψηφίους) 

 

Β. Μοριοδοτούμενα προσόντα:  

 Εμπειρία κλινικής εκπαίδευσης σε μορφές υποστήριξης ενηλίκων 

 Εμπειρία σε δομές υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης 

α/α ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α1 Εμπειρία κλινικής εκπαίδευσης σε 

μορφές υποστήριξης ενηλίκων 

 

Βαθμολογείται κάθε αποδεδειγμένη Κλινική Εκπαίδευση σε 
μορφές υποστήριξης ενηλίκων με (2) μόρια ανά μήνα και μέχρι 
το μέγιστο των (25) μηνών για τους οποίους αποδίδεται η 
μέγιστη δυνατή βαθμολόγηση των (50) μορίων. 

Α2 Εμπειρία σε δομές υποστήριξης 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

 

Βαθμολογείται κάθε αποδεδειγμένη Εμπειρία σε δομές 
υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με (2) μόρια ανά 
μήνα και μέχρι το μέγιστο των (25) μηνών για τους οποίους 
αποδίδεται η μέγιστη δυνατή βαθμολόγηση των (50) μορίων. 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
(Σε περίπτωση ισοβαθμίας) 

0-20 μόρια. 
Διερευνώνται: α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο 

τους σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης, 

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης 

ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα,  γ) η 

κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης 

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού, προβλέπεται στον προϋπολογισμό του παραπάνω έργου τον 

οποίο θα βαρύνει αποκλειστικά και θα απασχοληθεί για τις ανάγκες υλοποίησής του. 
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Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων 

Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 

ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη  που θα πληροί τα απαραίτητα προσόντα και θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία στα επιθυμητά προσόντα. 

Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται 

μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και 

απορρίπτεται. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης έργου της 

παρούσης δεν είναι διαγωνιστική. Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ 

όποιος επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ’ ιδίαν. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου, http://research.teiep.gr/, ενότητα «Ανακοινώσεις», «Συμβάσεις έργου», καθώς και στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αντικατάσταση του επιλεγέντος με άλλον ενδιαφερόμενο, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που ο επιλεγείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς 

τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση θα γίνει με άλλον/ην ενδιαφερόμενο/η στο πλαίσιο της παρούσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, 

δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, 

αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του 

εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, ή του ΣΑΕΠ του Υπουργείου 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα 

όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 

116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Οι τίτλοι γλωσσομάθειας θα 
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πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας, 

συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Υποβολή ενστάσεων 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου που επικυρώνει τα αποτελέσματα) δικαιούται να προσφύγει στην αρμόδια και 

ως προς το σκοπό αυτό συσταθείσα, Επιτροπή Ενστάσεων εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω 

απόφασης. Η απόφαση κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ 

Ηπείρου (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης).  

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους 

κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999). 

 

Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος(σε 

ευκρινές σημείο της οποίας θα αναγράφεται ο αντίστοιχος ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ), σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

διατίθεται, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και 

βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης και το 

βιογραφικό τους σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).  

Η επαγγελματική εμπειρία  αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα στην 

οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, 

με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής 

υπηρεσιών που να καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.  

Στην περίπτωση κλινικής εκπαίδευσης, έρευνας ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, η απαιτούμενη 

επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου του φορέα απασχόλησης στην 

οποία θα αναφέρονται, για κάθε εκπαίδευση, ερευνητικό έργο ή πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης του 

υποψηφίου και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα. Επιπλέον, βεβαίωση ή 

συστατική επιστολή του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναγράφονται, για κάθε ερευνητικό έργο ή 

πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η συμβολή του στην εκπόνηση ή 

ολοκλήρωση του έργου. 

Για τις δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων/περιοδικών απαιτείται να επισυνάπτεται η σελίδα τίτλου, η 

σελίδα περιεχομένων ή/και η σελίδα που φέρει το όνομα του συγγραφέα/μεταφραστή ή σχετική βεβαίωση του 
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εκδότη-επιμελητή. Εφόσον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, απαιτείται αναφορά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο 

έχει αναρτηθεί το υλικό (καταγραφή του URL). 

  

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλον τον χρόνο διάρκειας του έργου. 

 

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών που θα κατατεθούν, τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία 

θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 03/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στη 

διεύθυνση:  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 

Κτίριο Διοίκησης 

Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα 

Τ.Κ : 47 132 Άρτα 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου 

(http://research.teiep.gr).   

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810-50039. 

 

 

 Εσωτερική Διανομή:  
 Γραμματεία Πρυτάνη, Αντιπρυτάνεων   
 Υπεύθυνο έργου κο Τσίνα Αναστάσιο  

Πίνακα Ανακοινώσεων 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ηπείρου 

 
 
 

 Κωνσταντίνος Καραμάνης 

                                 Αναπληρωτής Καθηγητής 
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