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Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, με βάση τη με αριθ. 20/01-06-2018 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των
Τμημάτων α) Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής -Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, β) Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών- Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. με ι)κατεύθυνση
Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε., ιι) κατεύθυνση Συντήρησης
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης- Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, γ)
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και με
ι)κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ιι) κατεύθυνση Διοίκησης
Επιχειρήσεων και δ) Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας-Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου
και Μουσικών Οργάνων.
Το Εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις
Επιστημονικού Συνεργάτη και
Εργαστηριακού Συνεργάτη καθώς και
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές
ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη), για τις οποίες ως
ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου
Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία,
διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο
βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί
Επιστημονικών Συνεργατών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την
αίτησή τους ή να την αποστείλουν συστημένα ταχυδρομικώς (ημερομηνία,
σφραγίδα ταχυδρομείου) χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο και
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο
Τύπο, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 18-06-2018 μέχρι και 0907-2018. Ορισμένα εκ των δικαιολογητικών υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική
μορφή όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης. Σε περίπτωση

που υπάρχει διάσταση μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικώς υποβληθέντων
δικαιολογητικών, υπερισχύουν εκείνα που κατατίθενται σε έντυπη μορφή.
Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους θα δηλώνουν μέχρι και οκτώ (8)
μαθήματα ανά τμήμα από το σύνολο των προκηρυχθέντων.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε
ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού
έργου του υποψηφίου και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτωοαντίγραφα (Ν.
4250/2014). Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται
από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως
ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής.
Η αναλυτική προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας
θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr).
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την ημέρα
έναρξης υποβολής αιτήσεων στην Γραμματεία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων, για να παραλαμβάνουν τα ανωτέρω έγγραφα. Στην αναλυτική
προκήρυξη αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα προσόντα των
υποψηφίων, την αποζημίωση τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά στην
πρόσληψή τους καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να
καταθέσουν και τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα περίληψη
προκήρυξης.
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Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι
διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των
από το νόμο προβλεπομένων διαδικασιών
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