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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

µιας θέσης Καθηγητή στο Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε
γνωστικό αντικείµενο: «Ζωγραφική µε εξειδίκευση στην Τρισδιάστατη Κινούµενη Ψηφιακή Αναπαράσταση
(3D Animation)».
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις:
1. της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄),
2. του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) και ειδικότερα τις διατάξεις: της περίπτωσης ζ) της παρ. 15
του άρθρου 15, της περίπτωσης ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του νόµου
αυτού,
3. των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει µετά την
αντικατάστασή του µε την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄) και µετά τη δηµοσίευση του
Ν. 4405/2016 (129 Α΄), άρθρο τέταρτο,
4. του άρθρου τέταρτου «Ρυθµίσεις θεµάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν.
4405/2016(129 Α΄), και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ.1γ, 7 & των παρ. 9 έως και 13 του άρθρου αυτού,
5. του άρθρου 14 και του άρθρου 45, παρ. 28, του Ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύουν,
6. της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/31-1-2017),
7. της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) και της παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφάλαιο Β΄ του
Ν. 4386/2016 (83 Α΄), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 8 και 15 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) και µε το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 8 του νόµου 4485/2017 Εσωτερικός
Κανονισµός του Ιδρύµατος,
8. του Ν. 2431/1996 (175 Α΄),
9. του Π∆ 134/1999 (132 Α΄),
10. την από 16-2-2017 Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστηµίου (Απόφαση
υπ’ αριθµ. 704 «∆ιαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστηµίου», ΦΕΚ 982/τ. Β΄/23-32017),
11. την από 15-06-2017 Απόφαση της 21ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστηµίου (Απόφαση
υπ’ αριθµ. 2665 «Καθορισµός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις
καθηγητών του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου σε περιπτώσεις που δεν
είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» (ΦΕΚ 2663/τ. Β΄/31-07-2017),
12. την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΤΧΝ/194/26-02-2018 αίτηση υπηρετούντος στο Τµήµα µόνιµου Επίκουρου
Καθηγητή για εξέλιξη στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και
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13. την από 22-03-2018 Απόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τµήµατος Τεχνών Ήχου και
Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
προκηρύσσει µία (1) θέση Καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο:
«Ζωγραφική µε εξειδίκευση στην Τρισδιάστατη Κινούµενη Ψηφιακή Αναπαράσταση (3D Animation)»
στο Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου
Πανεπιστηµίου.
Το γνωστικό αντικείµενο «Ζωγραφική µε εξειδίκευση στην Τρισδιάστατη Κινούµενη Ψηφιακή Αναπαράσταση
(3D Animation)» αφορά εφαρµογές της ζωγραφικής τέχνης και την ενσωµάτωση των συµβάσεων και του
συντακτικού της εικαστικής γλώσσας στη διάρκεια υλοποίησης και δραµατικής οργάνωσης, της δισδιάστατης,
τρισδιάστατης, κινούµενης και ακίνητης εικόνας. Ειδικότερα ως «Ζωγραφική µε εξειδίκευση στην
Τρισδιάστατη Κινούµενη Ψηφιακή Αναπαράσταση (3D Animation)» νοείται το γνωστικό σύνολο που
περιλαµβάνει το θεωρητικό και το πρακτικό υπόβαθρο σε συνδυασµό µε τις πρακτικές δεξιότητες για τη
δηµιουργία τρισδιάστατων µορφών σε ψηφιακό περιβάλλον υπολογιστή και τον σχεδιασµό της κίνησής τους.
Υπό αυτή την έννοια το ανωτέρω γνωστικό αντικείµενο εντάσσεται στο πλαίσιο των εφαρµογών της
ζωγραφικής µε έµφαση στην οπτική επικοινωνία και µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη χρήση σχεδιαστικών
προγραµµάτων για τη δηµιουργία, επεξεργασία και κίνηση τρισδιάστατης εικόνας.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ, στη
διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστηµα, µαζί
µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, µαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) µε την οποία οι
υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους.
Η αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και
µόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή
µεταπτυχιακό 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 άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται γνωµατεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου (είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου
από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254). Οι
γνωµατεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισµού του.
• Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της
τελικής πράξης διορισµού. Προκειµένου για πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισµού.
Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος σε
έντυπη µορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου της υποψηφιότητάς του.
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Η προκαλούµενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν µπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονοµικών (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251).
Η Προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 13-07-2018

Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος
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