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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 4349
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (αριθμ.
συνεδ. 820α/28.9.2017) έχοντας υπόψη:
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. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου 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), των περ. β και γ 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 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)
5) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997
(Α΄ 160),
6) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
7) του π.δ/τος 134/1999 (Α΄ 132),
8) του π.δ/τος 105/2013 (Α΄ 137), Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
9) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/
141732/Β2/09.12.2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις
20.12.2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/05.03.2012 του
Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
10) της απόφασης Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017
(Β΄ 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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11) την απόφαση αριθμ. Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/
05.10.2016 της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία
έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο μας δέκα επτά (17)
θέσεις για την πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το έτος 2018,
12) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1034/43/18.11.2016) σχετικά με την κατανομή δεκαεπτά (17) κενών θέσεων ΔΕΠ
στα Τμήματα
13) του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114).
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική»
του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει
ο υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση
της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία
δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
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και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 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 δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
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 Ένωσης,
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 Δ.Ε.Π. 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. 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΄ 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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.
- Ο υποφήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Τεύχος Γ’ 441/25.04.2018

Αριθμ. 8635
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και διδακτική της γλώσσας».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (συνεδρία αριθμ.
400/26.4.2017) 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 άρθρου 84
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου 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), των περ. β και γ
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 περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
5. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997
(Α΄ 160).
6. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Του π.δ/τος 134/1999 (Α΄ 132).
8. Του π.δ/τος 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
9. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων 122.1/350/141732/
Β2/9.12.2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις 20-12-2011)
και 122.1/58/22996/Β2/5.3.2012 του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 122.1/
88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Της απόφασης 122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017 (Β΄ 225)
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών
σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης
και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και
άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και
του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών».
11. Την απόφαση 122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έχουν διατεθεί στο
Πανεπιστήμιο μας δέκα επτά (17) θέσεις για την πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το έτος 2018.

Τεύχος Γ’ 441/25.04.2018
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12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (συνεδρία: 1034/43/18.11.2016) σχετικά με
την κατανομή δέκα επτά (17) κενών θέσεων ΔΕΠ στα
Τμήματα (σχετ. έγγραφο Πρυτανείας 5549/28.11.2016).
Αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)
κενής θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και
διδακτική της γλώσσας» του τομέα Παιδαγωγικής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει
ο υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της στο Πληροφοριακό
Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» όλα τα αναγκαία
δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 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 δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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 Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλλονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, στη
διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 όπως ισχύει.
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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 καθηγητή 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. 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΄ 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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.
- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Αριθμ. 8437
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής (συνεδρία αριθμ. 353/7.12.2016) 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).
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2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου 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), των περ. β και γ
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 περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195).
5. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997
(Α΄ 160).
6. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Του π.δ/τος 134/1999 (Α΄ 132).
8. Του π.δ/τος 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
9. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων 122.1/350/141732/
Β2/9.12.2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις 20.12.2011)
και 122.1/58/22996/Β2/05.03.2012 του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 122.1/
88/119483/Ζ2/20.7.2016του Υπουργού Παιδείας/Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Της απόφασης 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β΄ 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Την απόφαση 122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο μας δεκαεπτά (17) θέσεις για την
πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το
έτος 2018.
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1034/43/18.11.2016)
σχετικά με την κατανομή δεκαεπτά (17) κενών θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα (έγγραφο Πρυτανείας
5549/28.11.2016).
13. Του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114).
Αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα
Υπολογιστών» του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει
ο υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση
της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσιο Τύπο.

Τεύχος Γ’ 441/25.04.2018

Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προθεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 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 δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 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
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλλονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, στη διάθεση
όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
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 Δ.Ε.Π. 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. 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΄ 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 δικαιολογητικών 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 επιπέδου 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, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας/Έρευνας και Θρησκευμάτων.
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Αριθμ. 9114
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών
(συνεδρία αριθμ. 614/14.12.2016) 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. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου 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), των περ. β και γ
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 περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195).
5. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997
(Α΄ 160).
6. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Του π.δ/τος 134/1999 (Α΄ 132).
8. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων 122.1/350/141732/
Β2/9.12.2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις 20.12.2011)
και 122.1/58/22996/Β2/05.03.2012 του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 122.1/
88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Της απόφασης 122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017 (Β΄ 225)
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Την απόφαση 122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
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Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο μας δεκαεπτά (17) θέσεις για την
πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το
έτος 2018.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1034/43/18.11.2016)
σχετικά με την κατανομή δεκαεπτά (17) κενών θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα (έγγραφο Πρυτανείας
5549/28.11.2016).
12. Του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α΄17), όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του
ν.4485/2017 (Α΄114).
Αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής
και Επιχειρησιακής Έρευνας Τμήματος Μαθηματικών.
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» αποτελεί ένα
πλήρη κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, δηλαδή της
οικείας επιστήμης του Τμήματος Μαθηματικών και ειδικότερα του Γ΄ Τομέα του Τμήματος, του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Το
γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό εντάσσεται και αναπτύσσεται στο περιβάλλον ενός Τμήματος Μαθηματικών, εστιάζει στη θεωρητική-μεθοδολογική διερεύνηση
θεμάτων, από τις περιοχές, ενδεικτικά, της παραμετρικής,
της μη-παραμετρικής στατιστικής, της πολυμεταβλητής
ανάλυσης, των γραμμικών μοντέλων, της ανάλυσης επιβίωσης κ.λπ. Το εύρος της προκήρυξης δεν είναι υπερβολικά μικρό ούτε υπερβολικά μεγάλο, υπάρχει σημαντικός αριθμός διεθνών περιοδικών με σύστημα κριτών,
όπως για παράδειγμα τα Annals of Statistics, Biometrika,
Journal of Multivariate Analysis, Statistics & Probability
Letters κ.λπ., στα οποία δημοσιεύεται η έρευνα που διεξάγεται στο γνωστικό αντικείμενο και αναμένεται, έτσι,
να συγκεντρώσει ικανό αριθμό υποψηφίων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει
ο υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση
της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προθεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:
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1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 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 δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου,
κ.τ.λ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 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
Ένωσης, 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 Δ.Ε.Π. 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. 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΄ 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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Αριθμ. 8636
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική και Μοριακή Φυσική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής (συνεδρία αριθμ. 482/3.4.2017) αποφάσισε την προκήρυξη
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15 και της περ. ιδ
της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), των παρ. 1 β και 1 γ του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
4. Της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195).
5. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997
(Α΄ 160).
6. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
8. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήματος
και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17) και το άρθρο 75 παρ. 3γ του ν. 4485/2017(Α΄ 114).
9. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων Φ.122.1/350/141732/
Β2/9-12-2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις 20-12-2011)
και Φ.122.1/58/22996/Β2/5.3.2012 του Υπουργείου
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (Β'225) υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
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(Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016
(Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
11. Την απόφαση Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
της Αναπληρώτριας Υπουργού Αθανασίας Αναγνωστοπούλου, σύμφωνα με την οποία έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο μας δέκα επτά (17) θέσεις για την πρόσληψη
Διδακτικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το έτος 2018.
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (συνεδρία: 1034/43/18.11.2016) σχετικά με
την κατανομή δέκα επτά (17) κενών θέσεων ΔΕΠ στα
Τμήματα (σχετ. έγγραφο Πρυτανείας 5549/28.11.2016).
Αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)
κενής θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική και Μοριακή Φυσική» του τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής,
Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά 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 έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει
ο υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της στο Πληροφοριακό
Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» όλα τα αναγκαία
δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο 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 δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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 Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλλονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του
Τμήματος Φυσικής, στη διάθεση όλων των μελών του
Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει.
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 καθηγητή 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. 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΄ 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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 16 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*03004412504180008*

