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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80)
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την
πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική
απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών
διδασκαλίας που θα παρέχει ο διδάσκων), σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, επιστημόνων
αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής εμπειρίας
για την διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα
καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με την σύμβαση πρόσληψης.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού πρόκειται να καλύψει τις διδακτικές και
εργαστηριακές ανάγκες στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το ακαδημαϊκό έτος
2015-2016, των γνωστικών αντικειμένων:
1. «Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα»
Το γνωστικό αντικείμενο «Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα» εμπίπτει στο γνωστικό
πεδίο της δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού έργου, ανεξάρτητου από το
αναπαραστατικό πρότυπο. Εισάγει στη μεθοδολογία της σχεδιαστικής και χρωματικής
απόδοσης μιας ιδέας, καθώς και στον ορισμό του σχεδιαστικού χώρου. Στο γνωστικό
αντικείμενο εντάσσεται η μελέτη και ανάλυση των βασικών στοιχείων - σημείο,
γραμμή, τόνος, χρώμα, υφή- τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των αρχών της
σύνθεσης της στατικής εικόνας. Επιπρόσθετα, εστιάζει στη σύζευξη και αλληλεπίδραση
μεταξύ των παραστατικών τεχνών με σκοπό τη δημιουργία έργου στον χώρο (video,
installation).
2. «Θεωρία και Πρακτική Κινηματογράφου»
Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική του Κινηματογράφου» καλύπτει
ζητήματα που άπτονται της θεωρίας του κινηματογράφου, όπως τη ''γλώσσα'', την
αισθητική, την ιδεολογία του κινηματογράφου, την επισκόπηση ποικίλων θεωρητικών
προσεγγίσεων που επιχειρούν να αναλύσουν την κινηματογραφική δημιουργία, καθώς
επίσης και τις επικρατούσες τάσεις στην σκηνοθετική πρακτική. Επιπροσθέτως, εστιάζει
στην ιστορία του κινηματογράφου από τη γένεσή του έως τις μέρες μας, διερευνώντας
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τα είδη, τα κινήματα και τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του ως τις
μέρες μας.
3.

«Διαχείριση Πληροφορίας - Μεταδεδομένα σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα
Οπτικοακουστικής Τέχνης»
Το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Πληροφορίας - Μεταδεδομένα σε Ψηφιακά
Περιβάλλοντα Οπτικοακουστικής Τέχνης» συναποτελείται από θεωρητική κατάρτιση σε
θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της πληροφορίας και την εξόρυξη καθορισμό μεταδεδομένων ψηφιακού περιεχομένου που αφορά στην παρουσίαση
δημιουργιών και έργων της οπτικοακουστικής τέχνης, καθώς και από μεθοδολογικές
γνώσεις που σχετίζονται με την κοινωνική αφομοίωση και τεχνολογική θεμελίωση ενός
ψηφιακού περιβάλλοντος ενημέρωσης με έμφαση στον τομέα της τέχνης.

Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός της μισθολογικής αντιστοιχίας του διδάσκοντα με
βαθμίδα Καθηγητή (Αναπληρωτή ή Επίκουρου) ή Λέκτορα, θα γίνει με κριτήριο τα τυπικά
και τα ουσιαστικά των προσόντα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις για
τις προϋποθέσεις εκλογής σε θέσεις Καθηγητή (Αναπληρωτή ή Επίκουρου) ή Λέκτορα
Τούτο θα ισχύει και για τον διδάσκοντα που προσλαμβάνεται ως επιστήμονας εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει συσχέτιση των τυπικών προσόντων του
διδάσκοντος με το διδακτικό έργο που καλείται να επιτελέσει.
Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των μαθημάτων
και των εργαστηρίων, όπως θα καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και
σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμά του.
Ως πλήρης απασχόληση (άρθρο 78, του Ν. 4310/2014) των ανωτέρω θεωρείται η
προβλεπόμενη για Καθηγητές (Αναπληρωτές ή Επίκουροι) ή Λέκτορες πλήρους
απασχόλησης, δηλαδή να παρευρίσκεται στους πανεπιστημιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες
εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστο όριο πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχει κάθε
μορφής διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και διοικητικού έργου. Στην περίπτωση που
ο διδάσκων εργαστεί εβδομαδιαίως λιγότερο, θα μειωθεί ανάλογα και η αμοιβή (ΚΥΑ
2/19941/0022/23-6-2004 (ΦΕΚ 947/Β΄) και ΚΥΑ 2/48569/0022/22-11-2004
(ΦΕΚ
1724/Β΄)).
Υπηρετούντες Καθηγητές (Αναπληρωτές ή Επίκουροι) ή Λέκτορες άλλων ΑΕΙ έχουν
τη δυνατότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα. Εφόσον η παροχή των πρόσθετων αυτών
υπηρεσιών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο συνεπάγεται την απουσία τους από την θέση τους αυτή,
πρέπει να χορηγείται σχετική άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους, την οποία θα
προσκομίσουν αφού επιλεγούν. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 1, παρ 1&3 του Ν,
1256/82 περί πολυθεσίας δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση.
Για τους εν ενεργεία λειτουργούς υπαλλήλους και μισθωτούς του δημοσίου τομέα,
όπως αυτός οριοθετήθηκε με την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ
65Α), που προσλαμβάνονται νόμιμα σε δεύτερη έμμισθη θέση στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, έχει εφαρμογή ο περιορισμός της διάταξης της παρ.
3 του άρθρου 24 του Ν. 2530/97. Οι ανωτέρω λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της
οργανικής τους θέσης και τα τριάντα εκατοστά (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης
στην οποία απασχολούνται (του Π.Δ. 407/80).
Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που παράλληλα εργάζονται στο Δημόσιο, ως
διδάσκοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, από 01-04-1998 ισχύει
η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/98, βάσει της οποίας οι συνταξιούχοι που
συνεχίζουν να εργάζονται θα λαμβάνουν πλήρεις τις αποδοχές της θέσης τους και τα τριάντα
εκατοστά (30%) της σύνταξής τους.
Οι εν ενεργεία δημόσιοι λειτουργοί, οι υπάλληλοι και μισθωτοί, οι συνταξιούχοι του
δημόσιου τομέα καθώς και οι μετέχοντες σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας θα
πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1256/82), στην οποία να αναγράφονται οι
αμοιβές της οργανικής τους θέσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, και επιθυμούν να
συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας
σχετική αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
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αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, μέχρι και τις 31-12-2015, στη Γραμματεία του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος
Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ: 26610 87861 &
26610 87860.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασίας
3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν
χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)
5. Για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει, εκτός από
τα λοιπά δικαιολογητικά, να υποβάλλεται και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή
άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος .
Η προηγούμενη διδασκαλία του αντικειμένου σε ανάλογο Τμήμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής από τους υποψήφιους, αποτελεί πρωτεύον συνεκτιμώμενο κριτήριο για την
επιλογή των.
Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ενισχύει τους λόγους επιλογής
των υποψηφίων
Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ελλείπει εφόσον ο διδάσκων
αναγνωρισμένου Επιστημονικού Κύρους που προσλαμβάνεται διαθέτει το ουσιαστικό
προσόν της Εξαιρετικής Τεχνικής Εμπειρίας, όχι όμως και η ελαχίστη προϋπόθεση κατοχής
τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (αριθμ. 111 πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου/
14η συνεδρίαση 24-06-2004).
Όσοι επιλεγούν και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή Καθηγητές (Αναπληρωτές ή
Επίκουροι) ή Λέκτορες άλλων ΑΕΙ, θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα Πιστοποιητικό
υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Επίσης, για όσους επιλεγούν και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, η
υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος
απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού
γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι
έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού
γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
Όσοι επιλεγούν και είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή Καθηγητές (Αναπληρωτές ή
Επίκουροι) ή Λέκτορες άλλων ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική άδεια από την
υπηρεσία τους.
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Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, η
ισχύς της σύμβασής των θα άρχεται από τότε που θα υποβληθούν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πιστώσεων θέσεων
ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το ακαδ. έτος 2015-2016.
Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα, από 10:00 – 13:00 στη διεύθυνση ΙΟΝΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7,
49100 Κέρκυρα, τηλ: 26610 87861 & 26610 87860.
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος
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