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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407/80
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η υπ’ αριθμ. 451/13-10-2021 Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.
407/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 3 του Ν. 4386/2016,
το Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά
στην κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στα Πανεπιστήμια για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και τις αποφάσεις των υπ’ αριθμ. 1115/22-7-2021, 1118/23-9-2021 και
1119/30-9-2021 συνεδριών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορούν κατανομή
θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόληψη διδασκόντων με
μερική απασχόληση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις διατάξεις του
Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:





Εισαγωγή στις Βαλκανικές Σπουδές (Μάθημα υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου – 3 ώρες
διδασκαλίας την εβδομάδα)
Εισαγωγή στο Μινωικό πολιτισμό (Μάθημα επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου – 3 ώρες
διδασκαλίας την εβδομάδα)
Υλικός πολιτισμός (Μάθημα επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου – 3 ώρες διδασκαλίας την
εβδομάδα)
Πολιτιστική διαχείριση (Μάθημα επιλογής 6ου και 8ου εξαμήνου – 3 ώρες διδασκαλίας
την εβδομάδα)

Η σύμβαση για τη διδασκαλία των ανωτέρω μαθημάτων είναι μερικής απασχόλησης, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2021-2022. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος
πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.
Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να είναι κάτοχοι διδακτορικού σε σχετικό αντικείμενο και β) να έχουν
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή συναφούς αντικειμένου. Διδακτική εμπειρία σε συναφές
αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
( gramisar@uoi.gr ) στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από 12-11-2021 έως
26-11-2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Αντίγραφο διδακτορικού, αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών. (Τίτλοι ΑΕΙ

του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)
3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
4. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ της ημεδαπής/αλλοδαπής και ειδικότερα σε
Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αναγνωρισμένο
επιστημονικό φορέα. Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιμηθεί θετικά.
Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠIΔ η
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας και
να προσκομίσουν ως επιπρόσθετο δικαιολογητικό για την πρόσληψή τους την άδεια άσκησης
εργασίας με αμοιβή.
Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ή μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ θα
πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:
1. Πιστοποιητικό υγείας για πρόσληψη στο Δημόσιο με προσκόμιση γνωματεύσεων α)
παθολόγου/γενικού ιατρού και β) ψυχίατρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.
Επίσης, οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ'
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Τέλος, για όσους επιλεγούν θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα (υπηρεσιακά} από την αρμόδια
υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης:
 το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
 το πιστοποιητικού τύπου Α' του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο θα
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 το Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Τμήματος ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Δ/νση: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος, ΤΚ 45110, Ιωάννινα, e-mail:
gramisar@uoi.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, τα περιγράμματα
των μαθημάτων κ.ά., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος
(http://hist-arch.uoi.gr) και να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 265100 7231,
e-mail: gramisar@uoi.gr).
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