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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης της Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στη συνεδρία του αριθμ.37/21-6-2017, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα,  
αποφάσισε να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, εφόσον εγκριθούν οι σχετικές πιστώσεις, 
για τη διδασκαλία μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ως εξής: 

 Σύγχρονες Μορφές Εικαστικών Τεχνών  
 Εργαστήριο Γλυπτικής Ι  
 Εργαστήριο Γλυπτικής ΙΙ 
 Εργαστήριο Γλυπτικής ΙΙΙ  

 Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Γλυπτική ΙΙΙ) 

 Εργαστήριο Κατεύθυνσης (Γλυπτική ΙV) 

 Εργαστήριο Μαρμάρου Ι 

 Εργαστήριο Μαρμάρου ΙΙ  

 Θέματα εργαστηρίου κατεύθυνσης  Γλυπτικής Ι  

 Θέματα εργαστηρίου κατεύθυνσης Γλυπτικής ΙΙ 

 Θέματα εργαστηρίου κατεύθυνσης Γλυπτικής  ΙΙΙ 

 Εργαστήριο Φωτογραφίας Ι 

 Εργαστήριο Φωτογραφίας ΙΙΙ 

 Εργαστήριο Φωτογραφίας ΙΙ  

 Εργαστήριο Φωτογραφίας ΙV 

 Εικονογράφηση-Αφίσα 

 Γραφιστικές Εφαρμογές 

 Eκπαιδευτική Ψυχολογία 
Η σύμβαση για τη διδασκαλία των ανωτέρω μαθημάτων είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ή εννέα (9) μηνών. Δύναται αυτή να 
ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί σε 
διάρκεια τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 

Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική. 
Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να έχουν Πτυχίο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο ή συναφούς 

αντικείμενο. β) Για τα θεωρητικά μαθήματα να είναι κάτοχοι διδακτορικού στο γνωστικό αντικείμενο 
και για τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας δεν απαιτείται 
διδακτορικό, σύμφωνα με το Π.Δ.123/84, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα γ) Διδακτική εμπειρία 
σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί. 
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (Μεταβατικό Κτίριο, 
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, 45110) μέχρι και την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 (σφραγίδα 
ταχυδρομείου). 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) 
2. Αντίγραφο διδακτορικού (για τα θεωρητικά αντικείμενα), αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφα 

λοιπών τίτλων σπουδών. (Τίτλοι ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ) 

3. Βιογραφικό σημείωμα 
4. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (αρ.29 του Ν.4009/11). 
5. Τεκμηρίωση της  εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας  του υποψηφίου (αρ.29 του Ν.4009/11).  
6. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή σε άλλα ΑΕΙ 

(.Επιστημονικός/Εργαστηριακός συνεργάτης ή Διδάσκων με το Π.Δ. 407/80) και ειδικότερα σε 
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, 
θα συνεκτιμηθεί θετικά. 

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά 2 έως και 6 κατατίθενται σε τέσσερις (4) πλήρεις σειρές σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD/DVD). 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν υποχρεούται να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους σε 
όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές 
ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 και τις 
διαθέσιμες πιστώσεις. 

Η αμοιβή για την απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα και άλλα συναφή θέματα θα 
ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή των συμβάσεων. 

Για τους άρρενες ενδιαφερομένους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή 
νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας http://www.arts.uoi.gr. Για γενικά 
ερωτήματα, μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

 
 

       

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

             

 

 

  

           Ξενοφών Μπήτσικας 
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ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: _______________  
ΟΝΟΜΑ: _________________  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____________  
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: __________  
ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ______  

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ: __________  

Συνημμένα υποβάλλω: 
1. Αντίγραφο Πτυχίου της Σχολής ή Τμήματος 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
πλήρωση θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου» 

Προς 

τη Γραμματεία του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την υποψηφιότητά μου 
για πλήρωση θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου 
σύμφωνα με το Ν.4009/11 όπως συμπληρώθηκε από το 
Ν.4115/13, για τη διδασκαλία του/των μαθήματος/των: 
 

ΠΟΛΗ: ________________  
TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ: _________  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: _____________  
ΟΙΚΙΑΣ: _______________  
ΚΙΝΗΤΟ: ______________  
E-MAIL: _______________ 

2.Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ………. 

3.Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 
πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα……... 
4. Βιογραφικό σημείωμα. 
5. Βεβαιώσεις/Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας 

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1 -5  υποβάλλονται σε 

τέσσερις(4) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD) τα 

οποία θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της 

Εισηγητικής Επιτροπής που έχει οριστεί για την εν λόγω 

διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και στα 

μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Με τιμή, 

Ο/Η αιτ 

Υπογραφή 


