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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου

ΑΔΑ: 95Π146914Ο-ΗΔΜ

Βαθμός Ασφαλείας :
Καλαμάτα 5 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. :2961
Βαθμός Προτεραιότητας :
Προς: 1. Ριζοσπάστης

2. Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών
3. Τύπος Θεσσαλονίκης
4. Φωνή
5. Λακωνικός Τύπος


ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Α.Ε.
Δ/νση Προσωπικού Α.Ε.
Τμήμα Α΄ Κύριου Διδ. Προσωπικού
2.Όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
3. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
4. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
5. Τμήμα Προσωπικού
6. Τμήμα Προϋπολογισμού
7. Τμήμα Μισθοδοσίας
8.Τμήμα Πληροφορικής

Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος
24100 Καλαμάτα
Τηλ
: (27210) 45124
FAX
: (27210) 45200, 69047
Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου
ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση περίληψης επαναπροκήρυξης»

e-mail:tgd@teikal.gr
ΣΧΕΤ :

Σας στέλνουμε συνημμένα περίληψη επαναπροκήρυξης για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Σπάρτη) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και παρακαλούμε
να δημοσιευθεί ως εξής:
1. Ριζοσπάστης
2. Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών
3. Τύπος Θεσσαλονίκης
4. Φωνή
5. Λακωνικός Τύπος

στις
στις
στις
στις
στις

6/10/2017
6/10/2017
6/10/2017
6/10/2017
6/10/2017

και
και
και
και
και

10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την
οικονομικής σας τακτοποίηση.
O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Τσούντας
Καθηγητής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλαμάτα 5 Οκτωβρίου 2017
Αριθ. πρωτ.: 2929

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει θέσεις
για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με
έδρα τη Σπάρτη) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου σε
Επιστημονικούς, και Εργαστηριακούς Συνεργάτες για το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
(με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη
ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).


ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
τηλ.:2731082240

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν
στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Σπάρτη) της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, μαζί με την αίτηση
(έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα ή την ιστοσελίδα) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
έξι (6) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης δηλαδή
από 11/10/2017 μέχρι και 16/10/2017.
Το πλήρες κείμενο της επαναπροκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων
του Ιδρύματος καθώς και στον ιστότοπο: http://www.teikal.gr.

O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Τσούντας
Καθηγητής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Καλαμάτα 5 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. πρωτ.: 2929

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με
έδρα τη Σπάρτη) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Η Σύγκλητος του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στη Συνεδρίαση της με αριθμ. 11/04-10-2017, αφού
έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 18 και 19 του N. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄), όπως
αντικαταστάθηκαν με το Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) και συμπληρώθηκαν με τους Νόμους
3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄), 3404/2005 (ΦΕΚ 260/τ.Α΄), 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄) και
4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6.9.2011) άρθρο 80 παρ. 6 και 19.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 21 του N. 4485/17.
3. Τις διατάξεις του μέρους Β άρθρου 2 του Ν. 4473/17.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄) «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».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/26.6.2002) «Διαδικασία και προϋποθέσεις
πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών
ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα».
7. Το Π.Δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/5.6.2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου-Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση ΤμημάτωνΚατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αντικατέστησαν το άρθρο 19 του Ν.4009/2011.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 1526-Α/03-10-2017 Εισήγηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. (με έδρα τη Σπάρτη) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Αποφασίζει
Την προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους
2017-2018 προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες του
Τμήματος ως ακολούθως:
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε (με έδρα τη Σπάρτη)

1. Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, 7ο εξ.,
Θεωρία (2 ώρες/εβδ.), Ασκήσεις Πράξης (2 ώρες/εβδ.), Εργαστήριο (2
ώρες/εβδ.) (Γνωστικό αντικείμενο: Ηλεκτρονική - Μικροηλεκτρονική).
2. Ενσωματωμένα Συστήματα, 5ο εξ., Θεωρία (2 ώρες/εβδ.) και Ασκήσεις
Πράξης (2 ώρες/εβδ.) (Γνωστικό αντικείμενο: Συστήματα Υλικού).
3. Επαναδιαμορφώσιμα Συστήματα Υλικού, 7ο εξ., Θεωρία (2 ώρες/εβδ.) και
Ασκήσεις Πράξης (2 ώρες/εβδ.) (Γνωστικό αντικείμενο: Συστήματα Υλικού)
Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του
Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ισχύουν τα ακόλουθα:
Προϋπόθεση για θέση Επιστημονικού Συνεργάτη-Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή
διδακτορικού διπλώματος και για θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη-Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.
Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό
έργο των υποψηφίων θα πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα,
κατά περίπτωσης της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.
α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου 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. 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.
β) 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, οι οποίες έχουν
δημοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά.
Σύμφωνα με τον Ν.1404/1983 και το ν. 2916/2001, άρθρο 19 παρ. 5 α με απόφαση του Συμβουλίου
και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος οι Επιστημονικοί
Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων,
καλύπτοντας με αυτά το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Κατά συνέπεια το
μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής απασχόλησης ενός Επιστημονικού Συνεργάτη πρέπει να
αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις.
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Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.
α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών,
σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού
πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι
τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών
μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης
που προκηρύσσεται.
Σύμφωνα με τον Ν.1404/1983 και το ν. 2916/2001, άρθρο 19 παρ. 5 α με απόφαση του Συμβουλίου
και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος οι Επιστημονικοί
Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων,
καλύπτοντας με αυτά το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Κατά συνέπεια το
μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής απασχόλησης ενός Επιστημονικού Συνεργάτη πρέπει να
αποτελείται από θεωρητικές διαλέξεις.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον κανένας υποψήφιος δε διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίους
που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και στην περίπτωση
Επιστημονικών Συνεργατών διδακτορικό δίπλωμα.
Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ανανεώσει, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τις
συμβάσεις των Επιστημονικών Συνεργατών μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Τα
γνωστικά αντικείμενα που προκηρύσσονται αναγράφονται στους πίνακες, στο Παράρτημα
που ακολουθεί, χωριστά κατά Σχολή και Τμήμα.
2. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών με ωριαία αντιμισθία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ώρες (14) ώρες εβδομαδιαίως.
3. Σε μόνιμους ή όχι υπάλληλους του Δημοσίου Τομέα ύστερα από άδεια της Υπηρεσίας τους
και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ύστερα από άδεια
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι τέσσερις (4)
ώρες εβδομαδιαίως, μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα. Η άδεια της υπηρεσία τους πρέπει
να προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβαση σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
19 του Ν.1404/83 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2916/2001 αρ. 4 και τροποποιήθηκε με το
Ν. 3404/2005 αρ.11 παρ. 3 και του άρθρου 15 του Ν. 3794/2009.
4. Το κώλυμα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
5. Οι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός
των ανωτέρω δικαιολογητικών 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 αποτελεσματική χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Ιδρύματος το Ν.Π. δεν υποχρεούται να
προσλάβει Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα
γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του
Ιδρύματος όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, τις
διαθέσιμες πιστώσεις και τον αριθμό των θέσεων που θα εγκριθούν με την ΠΥΣ για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Το Ν.Π. δε δεσμεύεται να αναθέσει τα μαθήματα που προκηρύσσονται με την παρούσα
σε Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, καθότι αυτά θα ανατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες
των τμημάτων του Τ.Ε.Ι.
Ο αριθμός ωρών ανάθεσης των μαθημάτων θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρας των
δηλώσεων των φοιτητών του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος προτίμησής τους τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (το σχετικά έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
2. Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των σπουδών, της προϋπηρεσίας, της
επιστημονικής δραστηριότητας και των επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεών τους.
3. Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών.
4. Γενικά κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων ή
δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και σχετικά τεκμήρια ασφάλισης
επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λ.π.).
5. Για μη Έλληνες ιθαγενείς χωρών εκτός Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει ελληνική Ιθαγένεια,
πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος
απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του
οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική υποχρέωση. 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 με την
υπογραφή της σύμβασης εργασίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕ (με έδρα τη Σπάρτη) την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία έξι (6) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης
δηλαδή από 11/10/2017 μέχρι και 16/10/2017 και από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου
οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ,ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και προς τίτλους που
απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο
και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού
τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε
υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν
έγγραφα από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν δικαιολογητικά που έχουν
κατατεθεί εμπρόθεσμα.
Σημειώνεται ότι οι Συνεργάτες στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο πριν την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούνται να προσκομίσουν Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α΄.

O Πρόεδρος της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Τσούντας
Πρύτανης- Καθηγητής

