
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   Αριθμ. 13722 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-
σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Ιστορίας της Φιλο-
σοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία 
(17ος - 19ος αι.)».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας 
(συνεδρία αριθμ. 432/22.01.2020) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), και του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει.

4. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

6. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195) και της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν.  4485/
2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει.

7. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
8. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήμα-

τος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

11. Της 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 465) διαπιστω-
τικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Της απόφασης Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
(Β΄ 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

13. Του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

14. Του άρθρου 6 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Μετο-
νομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

15. Της υπουργικής απόφασης Φ.106843/Ζ2/ 
02.07.2019 «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. 
στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

16. Της εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1555/ 
22.07.2019, σχετικά με την κατανομή των 28 κενών θέ-
σεων Δ.Ε.Π. στα Τμήματα.

17. Της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1070/23.07.2019 σχε-
τικά με την κατανομή των 28 κενών θέσεων Δ.Ε.Π. στα 
Τμήματα.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπα-
ϊκή Φιλοσοφία (17ος - 19ος αι.)» του Τομέα Ιστορίας της 
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Στο γνωστικό αντικείμενο εντάσσονται τα κύρια 

ρεύματα και οι μείζονες εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής 
φιλοσοφίας (17ος - 19ος αι.) στις γνωστικές περιοχές 
της λογικής, της μεταφυσικής, της γνωσιοθεωρίας, της 
αισθητικής και της πρακτικής φιλοσοφίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προ-
θεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δι-
καιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξω-
τερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγρα-
φο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία 
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προ-
ϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, 
κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της 
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν 
ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, 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΄ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

 

 Αριθμ. 11720 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Μαθηματικής Ανά-

λυσης του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-

νων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Μερικές Διαφορικές Εξι-

σώσεις ή Θεωρία Πιθανοτήτων ή Θεωρία Δυνα-

μικού ή Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου, με έμφαση 

στην αναλυτική και θεωρητική προσέγγιση του 

αντικειμένου».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία αριθμ. 667/11.12.2019) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Των παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/ 
2016 (Α΄ 129).

3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).

4. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) και την παρ. 1 του άρθρου 16 του 4559/2018
(Α΄ 142) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13).

5. Του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
6. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τρο-

ποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
7. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 

2011 (Α΄ 195) και την παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114).

8. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
9. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
11. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήμα-

τος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

12. Της 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 465) διαπιστω-
τικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυ-
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τάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Της απόφασης Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
(Β΄ 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

14. Της εγκυκλίου 122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

15. Του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

16. Της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.106843/
Ζ2/02.07.2019 «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. 
στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

17. Της εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1555/ 
22.07.2019, σχετικά με την κατανομή των 28 κενών θέ-
σεων Δ.Ε.Π. στα Τμήματα.

18. Της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1070/23.07.2019 σχε-
τικά με την κατανομή των 28 κενών θέσεων Δ.Ε.Π. στα 
Τμήματα με ταυτόχρονη μεταφορά θέσεων.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μερικές 
Διαφορικές Εξισώσεις ή Θεωρία Πιθανοτήτων ή Θεωρία 
Δυναμικού ή Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου, με έμφαση 
στην αναλυτική και θεωρητική προσέγγιση του αντικει-
μένου» του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος 
Μαθηματικών.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Τα γνωστικά αντικείμενα «Μερικές Διαφορικές Εξισώ-

σεις ή Θεωρία Πιθανοτήτων ή Θεωρία Δυναμικού ή Γεω-
μετρική Θεωρία Μέτρου, με έμφαση στην αναλυτική και 
θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου» αντιστοιχούν 
σε ομώνυμους, βασικούς, αυτόνομους και πλήρεις κλά-
δους της Μαθηματικής Επιστήμης, συνεπώς της Επιστή-
μης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών. Τα γνωστικά 
αυτά αντικείμενα, όπως διδάσκονται και ερευνώνται σε 
ένα Τμήμα Μαθηματικών, εστιάζουν στην θεωρητική και 
μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθηματική 
αυστηρότητα και πληρότητα. Το εύρος της προκήρυξης 
δεν είναι ούτε υπερβολικά μικρό, ούτε υπερβολικά με-
γάλο. Οι ερευνητικές εργασίες στα ανωτέρω γνωστικά 
αντικείμενα δημοσιεύονται σε ικανό αριθμό έγκριτων 
διεθνών περιοδικών και αντιστοιχούν σε κωδικούς της 
2010 Mathematics Subject Classification (MSC 2010) της 
Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 

προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προ-
θεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δι-
καιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξω-
τερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγρα-
φο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία 
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προ-
ϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, 
κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της 
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν 
ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, 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΄ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
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τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 17 Ιανουαρίου 2020

 Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

 

    Αριθμ. 13723 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Πρακτικής Φιλοσο-

φίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω-

αννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη-

τή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυ-

χολογία».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας 
(συνεδρία αριθμ. 432/22.01.2020) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), και του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει.

4. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

6. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195) και της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει.

7. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
8. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήμα-

τος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

11. Της 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 465) διαπιστω-
τικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Της απόφασης Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
(Β΄ 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

13. Του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

14. Του άρθρου 6 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Μετο-
νομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

15. Της υπουργικής απόφασης Φ.106843/Ζ2/ 
02.07.2019 «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. 
στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

16. Της εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1555/ 
22.07.2019, σχετικά με την κατανομή των 28 κενών θέ-
σεων Δ.Ε.Π. στα Τμήματα.

17. Της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1070/23.07.2019 σχε-
τικά με την κατανομή των 28 κενών θέσεων Δ.Ε.Π. στα 
Τμήματα.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία» του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παι-
δαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» 

αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας και πε-
ριλαμβάνει θεματικές ενότητες που αναφέρονται στην 
αναπτυξιακή πορεία του ατόμου, στη μάθηση, στα κί-
νητρα, στην αποτελεσματική διδασκαλία και στην αξιο-
λόγηση της μάθησης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https: /apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προ-
θεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δι-
καιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξω-
τερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
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να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγρα-
φο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία 
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προ-
ϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, 
κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της 
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν 
ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, 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΄ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Ιωάννινα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

    Αριθμ. 13721 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Πρακτικής Φιλοσο-

φίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφί-

ας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη-

τή με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας 
(συνεδρία αριθμ. 432/22.01.2020) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), και του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει.

4. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

6. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195) και της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει.

7. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
8. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήμα-

τος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

11. Της 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 465) διαπιστω-
τικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Της απόφασης Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β΄ 
225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των.

13. Του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

14. Του άρθρου 6 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Μετο-
νομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων».

15. Της υπουργικής απόφασης Φ.21388/Ζ2/12.02.2019 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προ-
σωπικού / μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020».

16. Της εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1539/ 
19.03.2019, σχετικά με την κατανομή των 20 κενών θέ-
σεων Δ.Ε.Π. στα Τμήματα.

17. Της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1062/28.03.2019 σχε-
τικά με την κατανομή των 20 κενών θέσεων Δ.Ε.Π. στα 
Τμήματα με ταυτόχρονη μεταφορά θέσεων.
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Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία» 
του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 
Τμήματος Φιλοσοφίας.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Στο πεδίο της Ηθικής Φιλοσοφίας εντάσσονται οι βα-

σικές κατευθύνσεις της κανονιστικής ηθικής: η συνεπειο-
κρατική (ωφελιμιστική) προσέγγιση, η δεοντοκρατική 
προσέγγιση, η αρεταϊκή προσέγγιση, καθώς και η ηθική 
του διαλόγου. Επίσης εντάσσονται: η εξέταση μεταη-
θικών ζητημάτων που αφορούν την εννοιολογική συ-
γκρότηση, τις μεθόδους και τη θεμελίωση των βασικών 
κανονιστικών προσεγγίσεων, όπως επίσης και οι κύριες 
κατευθύνσεις της εφαρμοσμένης ηθικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προ-
θεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δι-
καιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξω-
τερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγρα-
φο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία 
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προ-
ϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, 
κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα 

της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα δι-
ορισμού.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, 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΄ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Ιωάννινα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

 

    Αριθμ. 13724 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Ιστορίας της Φιλο-

σοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία».   

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας 
(συνεδρία αριθμ. 432/22.01.2020) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:
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1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 

όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), και του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει.

4. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

6. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195) και της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει.

7. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
8. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήμα-

τος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

11. Της 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 465) διαπιστω-
τικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Της απόφασης Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
(Β΄ 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

13. Του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

14. Του άρθρου 6 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Μετο-
νομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

15. Της υπουργικής απόφασης Φ.21388/Ζ2/12.02.2019 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προ-
σωπικού / μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020».

16. Της εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1539/ 
19.03.2019, σχετικά με την κατανομή των 20 κενών θέ-
σεων Δ.Ε.Π. στα Τμήματα.

17. Της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στη συνεδρία αριθμ. 1062/28.03.2019 σχε-
τικά με την κατανομή των 20 κενών θέσεων Δ.Ε.Π. στα 
Τμήματα με ταυτόχρονη μεταφορά θέσεων.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική 
Φιλοσοφία» του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του 
Τμήματος Φιλοσοφίας.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στην ευρύτερη 

επιστημονική περιοχή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσο-
φίας και πραγματεύεται θεμελιώδεις εννοιολογικές πτυ-
χώσεις της κλασικής σκέψης καθώς επίσης και τις θεω-
ρητικές εκβολές σε αυτήν. Άπτεται όλων των επιμέρους 
επιστημολογικών πεδίων που αφορούν την Ανθρωπολο-
γία, την Γνωσιοθεωρία, την Φυσική και την Μεταφυσική.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προ-
θεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δι-
καιολογητικά.

Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξω-
τερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγρα-
φο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία 
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής 
απόφασης εκλογής.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προ-
ϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, 
κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της 
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν 
ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).
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- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, 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΄ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-

πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ      

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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