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ΘΕΜΑ: «Δημοςίευςη πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πρόςληψη Ακαδημαϊκϊν 

Τποτρόφων για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2022-2023 ςτο Σμήμα Οικονομικϊν Επιςτημϊν τησ χολήσ 

Οικονομικϊν και Διοικητικϊν Επιςτημϊν του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων». 

 

 ασ αποςτζλλουμε για δθμοςίευςθ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για την πρόςληψη 

Ακαδημαϊκϊν Τποτρόφων για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2022-2023 ςτο Σμήμα Οικονομικϊν Επιςτημϊν τησ 

χολήσ Οικονομικϊν και Διοικητικϊν Επιςτημϊν του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων και ςασ παρακαλοφμε να 

τθ δθμοςιεφςετε ςτο αμζςωσ επόμενο φφλλο τθσ Εφθμερίδασ ςασ με γραμματοςειρά επτά (7) ςτιγμϊν και 

με διάςτιχο 8,5 ςτιγμϊν και να γνωςτοποιιςετε ςτο παραπάνω Σμιμα τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

προκιρυξθσ. 

 Για τθν εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ κα πρζπει να ςτείλετε ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

του Πανεπιςτθμίου μασ: α) τιμολόγιο, β) δφο φφλλα Εφθμερίδασ που ζγινε θ δθμοςίευςθ και γ) τθν εντολι 

με τθν προκιρυξθ που ςασ ςτζλνουμε. 

 Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν δθμοςιεφςετε τθν παροφςα προκιρυξθ, παράκλθςθ να μασ επιςτραφεί 

το ταχφτερο δυνατόν. 

 

Εςωτερικι Διανομι: 
- Γραφείο Αντιπρφτανθ Διοικθτικϊν Τποκζςεων, 
  Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Φοιτθτικισ Μζριμνασ 
- Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 
- Γραμματεία Σμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν 
- Γραμματεία χολισ Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν 
  Επιςτθμϊν  
- Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ 
- Διεφκυνςθ Μθχανοργάνωςθσ και Δικτφων 

 
Ο Πρφτανησ 

 
 
 

Σριαντάφυλλοσ Αλμπάνησ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

ΥΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 
 

    Ισάλληλα, 25 Ννεκβξίνπ 2022 

       Αξ. πξση.:   352 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ 

ΤΠΟΣΡΟΦΧΝ 

ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2022-23 

 

Σν Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 1136/15.09.2022 Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη 

ηελ ππ’ αξηζκ. 74/08.11.2022 Απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, πξνθεξχζζεη 

ηελ πξφζιεςε Αθαδεκατθνχ Τπνηξφθνπ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηε 

δηεμαγσγή  δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, εξγαζηεξηαθνχ ή θιηληθνχ έξγνπ ησλ Σκεκάησλ ηνπ, 

θαζνξηδφκελνπ δηα ησλ ζπκβάζεσλ, γηα  ην Αθαδεκατθφ  Έηνο 2022-2023. 

Ο ζεζκφο ησλ Αθαδεκατθψλ Τπνηξφθσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 (6) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 

4009/2011 (ΦΔΚ A’ 195) φπσο απηή ηζρχεη, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ δηαδνρηθά κε ηελ παξ. 16 ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4115/2013 (ΦΔΚ A’ 24), ην άξζξν 95 ηνπ Ν.4310/2014 (ΦΔΚ Α’ 258), ην άξζξν 47 ηνπ 

Ν.4369/2016 (ΦΔΚ Α’ 33), ην άξζξν 58 ηνπ Ν.4386/2016 (ΦΔΚ A’ 83), ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Ν.4452/2017 (ΦΔΚ A’ 17), ηεο πεξ.6 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.4559/2018 (ΦΔΚ Α’ 142) θαζψο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 466 ηνπ Ν.4957/2022 «Νέοι οπίζονηερ ζηα Ανώηαηα Εκπαιδεςηικά Ιδπύμαηα: Ενίζσςζη ηηρ 

ποιόηηηαρ, ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ και ηηρ ζύνδεζηρ ηων Α.Ε.Ι. με ηην κοινωνία και λοιπέρ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 

141/Σ.Α’/21.07.2022). 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ επηζπκεί λα πξνζιάβεη σο Αθαδεκατθνχο 

Τπνηξφθνπο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Οικονομικών Δπιζηημών:   

- επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ, 

- είτε κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςυναφοφσ με το 

γνωςτικό αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ,  

- ι ελλείψει των παραπάνω, υποψιφιουσ διδάκτορεσ 

κατόχουσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ, 

- είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ 

κεηά απφ ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, γηα ηε 

δηεμαγσγή δηδαθηηθνχ, θιηληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ, θαζνξηδφκελνπ κε ηε χκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη 

κεηαμχ ηνπ Αθαδεκατθνχ Τπνηξφθνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ. Οη ζπκβάζεηο απηέο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Κεθαιαίσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηνπ Ν.2190/1994, 

αιιά ππάγνληαη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ Α΄280).  

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο παξνρήο δηδαθηηθνχ έξγνπ, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα θαιχπηεη ηα δχν δηδαθηηθά 

εμάκελα ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2022-2023, είηε κφλν ην ρεηκεξηλφ εμάκελν (απφ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ζχκβαζεο) είηε κφλν ην εαξηλφ εμάκελν (απφ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο), κε ηελ πξφλνηα φηη ν 

Τπόηποθορ ςποσπεούηαι να διεξάγει ηιρ εξεηάζειρ ηυν μαθημάηυν πος θα αναλάβει να διδάξει καηά ηην 

εξεηαζηική πεπίοδο ηος επηεμβπίος 2023. Η ζχκβαζε δχλαηαη λα αλαλεσζεί κέρξη δχν αθφκε αθαδεκατθά 

έηε. ε θάζε πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηξία (3) 

αθαδεκατθά έηε. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη δελ είλαη δπλαηή ε απαζρφιεζε σο Αθαδεκατθψλ Τπνηξφθσλ ησλ αθππεξεηεζάλησλ 

κειψλ ηνπ νηθείνπ ή άιινπ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπληαμηνχρσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ εθηφο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ νθείινπλ λα παξέρνπλ θαη εξεπλεηηθφ ή θιηληθφ 

έξγν αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε πιήξνπο απαζρφιεζεο 
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ζαξάληα (40) σξψλ ηελ εβδνκάδα, ην δηδαθηηθφ έξγν ζα θαιχπηεη δεθαέμη (16) ψξεο εβδνκαδηαίαο 

απαζρφιεζεο θαη ην εξεπλεηηθφ ή θιηληθφ έξγν είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο. ε πεξίπησζε κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, ε ππνρξέσζε παξνρήο δηδαθηηθνχ θαη θιηληθνχ ή εξεπλεηηθνχ έξγνπ κεηψλεηαη αλάινγα θαη ζα 

ινγίδεηαη σο πνζνζηφ ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ  

(ψξεο/εβδ.) 

ΛΟΙΠΟ ΔΡΓΟ  

(ψξεο/εβδ.) 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

(ψξεο/εβδ.) 
15 23 38 
14 21 35 
13 20 33 
12 18 30 
11 17 28 
10 15 25 
9 14 23 
8 12 20 
7 11 18 
6 9 15 
5 8 13 
4 6 10 
3 5 8 
2 3 5 
1 2 3 

 

Σο Πανεπιζηήμιο Ιυαννίνυν δεν ςποσπεούηαι να πποζλάβει Ακαδημαφκούρ Τποηπόθοςρ ζε όλα ηα 

πποκηπςζζόμενα γνυζηικά ανηικείμενα. Οι πποζλήτειρ θα γίνοςν με βάζη ηιρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ 

ηυν ππογπαμμάηυν πποπηςσιακών ζποςδών ηυν Σμημάηυν ηος Ιδπύμαηορ, όπυρ αςηέρ θα 

διαμοπθυθούν καηά ηο ακαδημαφκό έηορ 2022-2023 και ηιρ διαθέζιμερ πιζηώζειρ. ε πεπίπηυζη 

διαθοποποίηζηρ ηυν εκπαιδεςηικών αναγκών ή ελλείτει πόπυν είναι δςναηή η ηποποποίηζη (μείυζη 

ή αύξηζη) ηυν υπών απαζσόληζηρ έυρ και η μονομεπήρ καηαγγελία ηηρ ζύμβαζηρ επγαζίαρ με 

απόθαζη ηηρ ςγκλήηος ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν, έπειηα από γνώμη ηος οικείος Σμήμαηορ, 

πος γνυζηοποιείηαι έγκαιπα ζηον Ακαδημαφκό Τπόηποθο. 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε Αθαδεκατθφ Τπφηξνθν ζα είλαη ε απνδνρή εθ κέξνπο 

ηνπ θαη ε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ, βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπο 

αλαηεζεί. 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα κέρξη δχν (2) ζέζεηο Αθαδεκατθψλ  

Τπνηξφθσλ ζπλνιηθά, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

1.  ΘΔΗ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ 

Η πξνζθεξφκελε ζέζε Αθαδεκατθνχ Τπνηξφθνπ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ αλά γλσζηηθφ 

αληηθείκελν είλαη ε αθφινπζε: 

•Κσδηθφο ζέζεο: ΟΙΚ-01  Γλσζηηθφ Αληηθείκελν: «Πνζνηηθέο Μέζνδνη» 

-Δλδεηθηηθά καζήκαηα γηα δηδαζθαιία: 

Δαπινό Δξάμηνο:  

1. ηαηηζηηθή ΙΙΙ (ΤΠ. ΔΠΙΛΟΓΗ Σ’ & Η Δμακήλνπ): 4 ψξεο 

2. Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή (ΤΠ. ΔΠΙΛΟΓΗ Σ’ & Η Δμακήλνπ): 4 ψξεο 

2.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίηηζη και ςπεύθςνη δήλυζη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πιήζνο θαη ν θσδηθφο ησλ ζέζεσλ 

Αθαδεκατθψλ Τπνηξφθσλ γηα ηηο νπνίεο ν ελδηαθεξφκελνο αηηείηαη ηελ πξφζιεςή ηνπ θαηά ην ηξέρνλ 

αθαδεκατθφ έηνο. 

2. ςνοπηικό Βιογπαθικό ημείυμα 

3. Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ, ι/και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ι/και διδακτορικό δίπλωμα, ςυναφι 

με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ.  
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4. Για υποψήφιουσ διδάκτορεσ, βεβαίωςθ του οικείου Σμιματοσ Πανεπιςτθμίου που να τεκμθριϊνει ότι ο 

υποψιφιοσ εκπονεί διδακτορικι διατριβι, ςτθν οποία κα αναφζρονται το κζμα, ο επιβλζπων κακθγθτισ 

και θ θμερομθνία ζναρξθσ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ.  

5. Σεκμθρίωςθ του επιςτημονικοφ κφρουσ του υποψθφίου (άρκρο 58 του Ν.4386/2016). 

6. Σεκμθρίωςθ τθσ εξαιρετικήσ τεχνικήσ εμπειρίασ του υποψθφίου (άρκρο 58 του Ν.4386/2016). 

7. Κάθε άλλο δικαιολογηηικό πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

ππνςεθηφηεηά ηνπ, φπσο: βεβαηψζεηο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο, βεβαηψζεηο πνπ ηεθκεξηψλνπλ επδφθηκε δηδαθηηθή 

πξνυπεξεζία ζην Σκήκα πνπ εθδίδεη ηελ πξφζθιεζε ή ζε άιιν Σκήκα ηνπ πξψελ ΣΔΙ Ηπείξνπ ή άιινπ 

πξψελ ΣΔΙ (ΠΓ 163/2002) ή Παλεπηζηεκίνπ (ΠΓ 407/1980), βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα εθπφλεζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, δεκνζηεπκέλν 

επηζηεκνληθφ / εξεπλεηηθφ έξγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθδφζεσλ, βηβιίσλ, ζπιινγηθψλ ηφκσλ, θ.α., 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, θιπ. Όπνηα απφ ηα πξνεγνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππάξρνπλ ζα ζπλεθηηκεζνχλ 

ζεηηθά θαη κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ είηε ζε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή.   

8. Φυηοανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ 

 

3.  ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ελππφγξαθα ηελ αίηεζε θαη ηελ ππεχζπλε δήισζε (ζαξσκέλα/ 

ζθαλαξηζκέλα έγγξαθα) θαη ην θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο απνθιεηζηηθά ζηελ ηλεκηπονική 

διεύθςνζη ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος Σμήμαηορ (gramecon@uoi.gr), ελψ ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (cd ή άιιν απνζεθεπηηθφ κέζν) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, είηε απηνπξφζσπα είηε 

ηαρπδξνκηθά (Γπαμμαηεία Σμήμαηορ Οικονομικών Δπιζηημών ηος Πανεπιζηημίος Ιυάννινυν, 

Πανεπιζηημιούπολη Ιυάννινα, Σ.Κ. 45110, Ιυάννινα, ηηλ. 2651007498-99), κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 

ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.   

χκθσλα κε ην αξ. πξση. ΓΙΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/01.04.2014 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο 

πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ», ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξεί λα είλαη: επθξηλή 

θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο 

α΄ ηεο παξ.2, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α’ 74) ή αθξηβή αληίγξαθά ηνπο. Οκνίσο γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ: α) αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, β) ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ επίζεκε ζεψξεζε, θαη γ) 

αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  

Οι ηίηλοι ζποςδών ηος Δξυηεπικού πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ή βεβαίσζε ηνπ θαηά λφκν αξκνδίνπ 

νξγάλνπ (ΓΟΑΣΑΠ, ΓΙΚΑΣΑ)  κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη πξνο ηνπο απνλεκφκελνπο απφ ηα 

Διιεληθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα. 

Δκηόρ ηυν παπαπάνυ δικαιολογηηικών απαιηούνηαι:  

- Σο πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ, ηο ανηίγπαθο ποινικού μηηπώος και ηο πιζηοποιηηικό 

ηύπος Α΄ ηος απμοδίος ηπαηολογικού Γπαθείος (γηα ηνπο άξξελεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη ζηξαηνινγηθή ή ρξεκαηηθή ππνρξέσζε) ζα αλαδεηεζνχλ απηεπάγγειηα θαη κφλν γηα 

ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ηειηθά ζα επηιεγνχλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο,  ζχκθσλα κε ηελ κε 

αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Α/16425/25.06.2007 (ΦΔΚ.1055/27.06.2007/η.Β΄) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε. Με ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή δελ 

έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο, δεζκεχνληαη φηη ζα 

πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 

Σν θψιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα δηνξηζκνχ.  

Πιζηοποιηηικό ηος απμόδιος Γημάπσος ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο απφθηεζεο ηεο 

Διιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ην νπνίν ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ αλάιεςε 

ππεξεζίαο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. 
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Οι πολίηερ ηυν κπαηών-μελών ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ, εθηφο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, νθείινπλ λα 

ππνβάιινπλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ ή απνιπηήξην 

Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ απφ ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο. 

Όζνη απφ ηνπο επηιεγέληεο καηέσοςν κύπια θέζη απαζσόληζηρ ζηο Γημόζιο ζα πξέπεη εληφο δηκήλνπ  λα 

πξνζθνκίζνπλ άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ, γηα εβδνκαδηαία απαζρφιεζε κέρξη 4 ψξεο, ηνπ Τπεξεζηαθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα πνπ ππεξεηνχλ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα άδεηαο νξγάλνπ, εθφζνλ ε θχξηα Τπεξεζία 

ηνπο επνπηεχεηαη απφ ην Γεκφζην. Η κε θαηάζεζε απηήο ζα εθιακβάλεηαη σο κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο 

θαη ην νηθείν αθαδεκατθφ Σκήκα ζα πξνρσξά ζε εθ λένπ αλάζεζε. 

ςμπλήπυζη ηυν δικαιολογηηικών ηεο πξφζθιεζεο κεηά ηελ θαηάζεζε θαη πξσηνθφιιεζε ησλ αηηήζεσλ 

ππνςεθηφηεηαο, επηηξέπεηαη κφλν αλ πξφθεηηαη γηα δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο θαη αθνξνχλ ζε δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα. 

Η ενδεσόμενη απαζσόληζη ηυν Ακαδημαφκών Τποηπόθυν για ένα ή πεπιζζόηεπα εξάμηνα ζηο 

ίδιο ή άλλο Πανεπιζηήμιο, ζε καμία πεπίπηυζη δε δημιοςπγεί δικαίυμα μεηαηποπήρ ηηρ 

ζύμβαζηρ ζε αοπίζηος σπόνος ή άλλα δικαιώμαηα ένανηι ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν ή ηος 

Γημοζίος. 

4.  ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι λα ππνβάιινπλ ηηο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο, θαζψο θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά από ηην Πέμπηη 01.12.2022.2022 μέσπι και ηην Παπαζκεςή 09.12.2022 ζην mail ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο gramecon@uoi.gr. 

Η παπούζα ππόζκληζη και ηα ζςνημμένα ένηςπα είναι αναπηημένα ζηηο αλαθνηλψζεηο - πξνθεξχμεηο ηεο  

ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ (www.uoi.gr).  

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ παξέρνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (ηει. 

2651007498-99), 09:00 – 13:00, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

          

 

Ο Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ 

 
  Θεόδυπορ ίμορ 

Καθηγηηήρ 
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