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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ                                                                              Ιωάννινα, 05 -01-2023 
…………………………………………                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 612 
Διεύθυνση: Κτήριο Διοίκησης – 
Πανεπιστημιούπολη 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Πληροφορίες: κ. Άρτεμις Μπίτου 
Τηλέφωνο: 26510- 07470,  
e-mail: gramchem@uoi.gr 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

Η υπ’ αριθμ. 1068/21-10-2022 Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 
173 του ν. 4957/2022, το Φ11/116043/Ζ2/23--2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων που αφορά στην κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων 
διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και τις αποφάσεις των 
υπ’ αριθμ. 1140/8-12-2022 (αρ. πρωτ. Πρυτανείας 7701/13-12-2022) 1137/6-10-2022 και 
1136/15-9-2022 (αρ. πρωτ. Πρυτανείας 3155/03-10-2022) συνεδριών της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορούν κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 
εντεταλμένων διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη  ενός (1) 
εντεταλμένου διδάσκοντα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το 
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για τη διδασκαλία στο γνωστικό 
αντικείμενο: «Εργαστήριο Βιοχημείας» (υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου -5 ώρες 
διδασκαλίας/Τμήμα/βδομάδα) σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 

Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να είναι κάτοχοι διδακτορικού σε σχετικό αντικείμενο και β) να 
έχουν Πτυχίο Χημείας. Διδακτική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί. 

Σύμφωνα με τη παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως 
εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες 
ιδιότητες: α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες 
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και 
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λοιπών ερευνητικών οργανισμών, δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε 
φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014, στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) 
έτος της ηλικίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά  στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας από την Δευτέρα 
09/01/2023 μέχρι και την Δευτέρα  23 /01/2023 και ώρα 12:00 στο gramchem@uoi.gr με 
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» _ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. 
 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (Θα αναγράφονται τα συνημμένα, όνομα, τηλ.επικοιν. , email) 
2. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
3. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφα λοιπών τίτλων 

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

4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 
5. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα εργασιών  
6. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ της ημεδαπής/αλλοδαπής και ειδικότερα 

σε Τμήματα Χημείας, ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αναγνωρισμένο επιστημονικό 
φορέα. Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιμηθεί θετικά. 

 

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε ενιαίο pdf επισυναπτόμενα στο 

ηλεκτρονικό μήνυμα του υποψηφίου. 

Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους 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.chem.uoi.gr/. 
Για γενικά ερωτήματα, μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος 
στο email: gramchem@uoi.gr.  

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της πίστωσης από το 
ΥΠΑΙΘ. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας 
(http://www.chem.uoi.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(https://www.uoi.gr/) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».     
 
                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Τμήματος                             

               

                                                                                                            Ιωάννης Πλακατούρας    

                                                                                                                    Καθηγητής    
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