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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023 

(άρθρο 173 του Ν. 4957/2022) 

 
 
Η  Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής στη με αριθμ. 2η/31-01-2023 Συνεδρίασή της αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του 
άρθρου 173 του ν. 4957/2022, το Φ11/116043/Ζ2/23-09-2022 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. 1137/6-10-2022 και 1136/15-9-2022 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 πρόσληψη, Εντεταλμένων Διδασκόντων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2022-2023, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του 
προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, για το παρακάτω διδακτικό έργο στα γνωστικά αντικείμενα: 
 
 
[Α]Κωδικός θέσης NUR03: 
Γνωστικό Αντικείμενο:  « Αγγλική Φιλολογία» 
 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:    - ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι/ Α΄/ 2ώρες/εβδ. 
                                         -ΑΓΓΛΙΚΑ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ /Γ΄/2 ώρες/εβδ. 
 
[Β]Κωδικός Θέσης NUR04: 
Γνωστικό Αντικείμενο: « Νοσηλευτική» 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:  Κλινική Άσκηση ΙΙ/ Η΄/ 8 ώρες/εβδ. 
 
Οι επιλεγέντες, επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθούν με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με καθεστώς  πλήρους ή  μερικής απασχόλησης, για το ακαδ. Έτος 2022-2023  
με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών 
ακαδημαϊκών ετών. Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατόπιν έκτακτης 
χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι από Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023  μέχρι και Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 να καταθέσουν 
ή να  αποστείλουν  τις αιτήσεις τους με συστημένη επιστολή, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος 
Νοσηλευτικής στη παρακάτω διεύθυνση: 
 ( Διεύθυνση : 4ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα). 
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) 

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. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή) 
5.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε 
Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή 
σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς 
6.Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας ή σχετικής προϋπηρεσίας 
7.Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να βοηθήσει στην επιλογή. 
 
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
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τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 

επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής 

Γλώσσας. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες 

και τους φορείς της περίπτωσης α , της παρ.2 του αρ.1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. 

Ομοίως, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 
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 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. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος , στο 
τηλέφωνο 26510-50771 ή στο email: gramnursing@uoi.gr  
 
 
 
                                                                                             Η Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής  

                                                                                     

                         Μαίρη Γκούβα 

                        Καθηγήτρια 
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