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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Με τις υπ’ αρ. 5153/14-07-2022 και 5154/14-07-2022 
πράξεις της Προέδρου του Τμήματος Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, που εκδόθηκαν σύμφωνα με: α) την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως 
οι περ. α΄ και γ΄ αυτής (ως παρ. 6), είχαν αντικατασταθεί 
με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και αντικατα-
στάθηκαν με το άρθρο 19 του ν. 4452/2017 (Α΄17), στη 
συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 
(Α΄142), την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 
33/2006 (Α΄280), την περ. 14 της παρ. 4 του άρθρου 2 
του ν. 3861/2010 (Α΄112), την παρ. 9 του άρθρου 1 του 
ν. 4038/2012 (Α΄14) και την παρ. 4 του άρθρου 28 του
ν. 4305/2014 (Α΄237), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 26 του ν. 4440/2016 (Α΄224), την περ. κη΄ της παρ. 2
του άρθρου 13 και την περ. ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 21
του ν. 4485/2017 (Α΄114), β) την υπ’ αρ. 4068/06-07-2021 
πρυτανική πράξη «Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 609),
γ) την υπ’ αρ. 13/01-06-2022 απόφαση της έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας (προγραμματισμός αναγκών των Τμημάτων 
σε ακαδημαϊκούς υποτρόφους για το ακαδ. έτος 2022-
2023, κατανομή στα Τμήματα θέσεων ακαδημαϊκών 
υποτρόφων και ορισμός απασχόλησης), δ) την με υπ’ 
αρ. 12/15-06-2022 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και 
Περιφερειακών Σπουδών, στο οποίο δεν υπάρχουν το-
μείς (προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου), ε) την υπ’ αρ. 
4603/20-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΗΞ469Β7Ι-75Θ) προκήρυξη 
για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμή-
μα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και 
στ) την με υπ’ αρ. 13/13-07-2022 απόφαση της έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (επιλογή), ΠΡΟΣ-
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, αντίστοιχα: 1) ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΛΙΔΗΣ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το μάθημα «Δίκαιο του Πολέμου» 
και 2) η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΑΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για τα 

μαθήματα «Τουρκική Γλώσσα Ι» και «Τουρκική Γλώσσα 
ΙΙΙ», με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι του Τμήματος Βαλ-
κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, προκειμένου 
να παράσχουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα πλαίσια 
των προαναφερόμενων μαθημάτων του Προγράμματος 
Σπουδών του εν λόγω Τμήματος, κατά το χειμερινό εξά-
μηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η έναρξη των συμβάσεων των εν λόγω Ακαδημαϊκών 
Υποτρόφων ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρεις (3) εργά-
σιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης της παρούσης 
και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 
εβδομάδες (η έναρξη, η λήξη, καθώς και οι ώρες εβδο-
μαδιαίας απασχόλησης θα προσδιορίζονται επακριβώς 
στη σύμβαση εκάστου εξ αυτών).

Η μισθοδοσία των ανωτέρω θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0212, 
ΚΑΕ 0224 και ΚΑΕ 0561 του τακτικού προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου.

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την ύπαρξη πίστω-
σης στο οικονομικό έτος 2022 για την πρόσληψη των 
ακαδημαϊκών υποτρόφων του χειμερινού εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: 663/05-07-2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7212236728/14-07-2022, 
6108128125/13-07-2022, αντίστοιχα) .

 Η Πρόεδρος

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ 

Ι

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αριθμ. 20194 
   Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-

λους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-

στικό αντικείμενο «Ακτινολογία-Ακτινολογία του 

Ουροποιογεννητικού συστήματος».

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά 
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 
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(υπ’ αρ. 1009α/8-6-2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 
23-5-2022 αίτηση εξέλιξης μόνιμης Επίκουρης Καθηγή-
τριας και έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
2. Την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ την 

παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

3. Τις παρ.  10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

4. Την 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).

5. Την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
6. Το άρθρο 20 του ν. 4009/2011.
7. Την περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011 (Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

8. Την παρ. 4 του άρθρο 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160).
9. Το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
10. Τα άρθρα 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
11. Το π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132).

12. Το π.δ. 105/2013 Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-
ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Α’ 137).

13. Το ν. 4559/2018 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

14. Την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) όπως τροποποιήθηκε με την από-
φαση υπό στοιχεία Φ 122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Υ.Ο.Δ.Δ. 465), 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία-
Ακτινολογία του Ουροποιογεννητικού συστήματος» του 
Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου 
«Ακτινολογία-Ακτινολογία του Ουροποιογεννητικού 
συστήματος».

To γνωστικό αντικείμενο της Ακτινολογίας περιλαμβά-
νει την εξοικείωση με όλο το φάσμα των απεικονιστικών 
τεχνικών. Η Ακτινολογία του Ουροποιογεννητικού Συ-
στήματος εντάσσεται στο γενικότερο πεδίο της Ακτινο-
λογίας και αποτελεί περαιτέρω εξειδίκευση- διεύρυνση 
της Ακτινολογίας καθώς και σημαντικό και εκτεταμένο 

αντικείμενο αυτής σε κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευ-
τικό επίπεδο. Διαχειρίζεται συμβατικές και προηγμένες 
απεικονιστικές τεχνικές για τη διάγνωση και παρακο-
λούθηση σημαντικού αριθμού επειγόντων και χρόνιων 
παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την από-
κτηση υποειδικότητας στην Ακτινολογία του Ουροποι-
ογεννητικού Συστήματος προϋποθέτει τα ακόλουθα:

Γνώση των κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων 
των συγγενών ανωμαλιών του ουροποιογεννητικού συ-
στήματος, των καλοήθων παθήσεων του ουροποιητικού 
συστήματος, όπως η λιθίαση, οι ουρολοιμώξεις, οι νε-
φροπάθειες, οι αγγειακές νόσοι του νεφρού, το τραύμα 
και η απεικόνιση μετά μεταμόσχευση νεφρού. Γνώση των 
κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων και της σταδιο-
ποίησης των κακοήθων νεοπλασμάτων του νεφρού, του 
ουρητήρα και της ουροδόχου κύστης.

Γνώση των κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων 
των παθήσεων των επινεφριδίων, του οπισθοπεριτοναι-
κού χώρου και της ουρήθρας. Κατανόηση της φυσιολο-
γίας των νεφρών και της φαρμοκοκινητικής των ενδο-
φλέβιων σκιαγραφικών μέσων. Γνώση των κλινικών και 
απεικονιστικών ευρημάτων των συγγενών ανωμαλιών 
του γυναικείου και ανδρικού γεννητικού συστήματος 
και των καλοήθων παθήσεων αυτού. Γνώση των κλινικών 
και απεικονιστικών ευρημάτων και της σταδιοποίησης 
των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου και ανδρι-
κού γεννητικού συστήματος. Γνώση των παθήσεων της 
μήτρας και των ωοθηκών κατά την εγκυμοσύνη και την 
περίοδο μετά τον τοκετό. Κατανόηση των κλινικών και 
απεικονιστικών μεθόδων στην διερεύνηση της γυναικεί-
ας και ανδρικής υπογονιμότητας. Γνώση των κλινικών και 
απεικονιστικών ευρημάτων των παθήσεων του πυελικού 
εδάφους. Γνώση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Απεικόνισης του Ουροποιογεννητικού Συστήματος.

Οι συμβατικές και προηγμένες τεχνικές της Ακτινολογί-
ας του Ουροποιογεννητικού Συστήματος ενδεικτικά είναι:

- Υπερηχογραφικός έλεγχος, υπερηχογραφικός έλεγ-
χος με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού.

- Κυστεογραφία, ουρηθρογραφία
- Αξονική Τομογραφία, αξονική ουρογραφία
- Μαγνητική Τομογραφία, με συμβατικές ακολουθί-

ες και τεχνικές όπως μελέτη μοριακής διάχυσης (DWI/
diffusion-weighted imaging), μελέτη αιμάτωσης (δυνα-
μικός έλεγχος, μετά ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφι-
κού) και φασματοσκοπία πρωτονίων (1H-MRS/proton 
magnetic resonance spectroscopy).

Η Ακτινολογία του Ουροποιογεννητικού Συστήματος 
αποτελεί ευρωπαϊκά αναγνωρισμένο αντικείμενο εξειδί-
κευσης μετά την απόκτηση του Ευρωπαϊκού διπλώματος 
Ακτινολογίας του Ουροποιογεννητικού Συστήματος και 
περαιτέρω επέκταση του αντικειμένου της Ακτινολογίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλε-
κτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη 
της οποίας θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος, 
ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης 
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στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή 
της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο:

α) Αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ).

β) Όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και τα 
οποία δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ κατά την εγγραφή του.

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου (σε περίπτωση αντικατάστασής του ή λήξης 
της ισχύος του).

2. Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.
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.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται 
ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους (Α’ 254). Το κώλυμα της μη εκπλή-
ρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για 
πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) 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.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα 
κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε 
θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτε-
παγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκ-
δοση 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.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορι-
σμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 23 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

 

     Αριθμ. 19945 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-

λους ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπο-

λογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μα-

θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Κα-

θηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικεί-

μενο «Μηχανική των Ρευστών».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(υπ’ αρ. 722/10.06.2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 
31.05.2022 (υπ’ αρ. 1162/31.05.2022) αίτηση εξέλιξης 
Αναπληρωτή Καθηγητή και έχοντας υπόψη:

1. Την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Τις παρ.  10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

3. Την 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. Την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
5. Το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
6. Την περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011(Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

7. Την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160).
8. Το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
9. Το άρθρο 9 και το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
10. Το π. δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοι-
πά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες 
Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρ-
μοδιότητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132).

11. Το π.δ. 105/2013 Μετονομασία Τμήματος και Ίδρυ-
ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Α’ 137). 
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12. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 διαπιστω-
τική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 465).

13. Τον ν. 4559/2018 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

14. Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019.
15. Την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) όπως τροποποιήθηκε με την από-
φαση υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική 
των Ρευστών» του Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογι-
στικών Μαθηματικών.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Ρευστών» 

αντιστοιχεί σε κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, δη-
λαδή της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματι-
κών και ειδικότερα ο Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπο-
λογιστικών Μαθηματικών. Η κατανόηση του τρόπου με 
τον οποίο τα ρευστά ρέουν και αλληλεπιδρούν με το 
περιβάλλον τους είναι ένα εκτενές πεδίο έρευνας στα 
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Το πεδίο της Μηχανικής 
των Ρευστών υπήρξε η γενέτειρα πολλών σημαντικών 
πεδίων στα Μαθηματικά, όπως οι μερικές διαφορικές 
εξισώσεις, η ασυμπτωτική ανάλυση και η θεωρία δια-
ταραχών, οι υπολογιστικές μέθοδοι, κ.α. Ως εκ τούτου, 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης απαιτεί ισχυρό υπό-
βαθρο τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (ανάλυση διαφορι-
κών εξισώσεων, ασυμπτωτική ανάλυση, μελέτη οριακού 
στρώματος, λύσεις ομοιότητας, σύμμορφες απεικονίσεις 
κ.α.) όσο και σε υπολογιστικό (μέθοδοι υπολογιστικής 
ρευστοδυναμικής, μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών/
όγκων, πεπερασμένα στοιχεία κ.α.).

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.

α) Αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ).

β) Όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και τα 
οποία δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ κατά την εγγραφή του.

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου (σε περίπτωση αντικατάστασής του ή λήξης 
της ισχύος του).

2. Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

6. Υπεύθυνη Δήλωση για την κατοχή ή όχι μόνιμης 
θέσης στο Δημόσιο Τομέα. Εάν κατέχουν μόνιμη θέση 
στο Δημόσιο θα αναφέρουν ότι θα παραιτηθούν με την 
ανάληψη καθηκόντων τους.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 254) όπου δε-
σμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτα-
νικής πράξης διορισμού τους (Α’ 254). Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) 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.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα 
κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε 
θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

-Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

-Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 
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θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορι-
σμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

 

   Αριθμ. 19943 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-

λους ΔΕΠ του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του 

Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθ-

μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Συναρτησιακή Ανάλυση». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία υπ’ αρ. 722/10.06.2022), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 30.05.2022 (υπ’ αρ. 1149/30.05.2022) αίτηση εξέ-
λιξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και έχοντας υπόψη:

1. Την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Τις παρ.  10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

3. Την 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. Την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
5. Το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
6. Την περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011(Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

7. Την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160).
8. Το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
9. Το άρθρο 9 και το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
10. Το π. δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132).

11. Το π.δ. 105/2013 Μετονομασία Τμήματος και Ίδρυ-
ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Α’ 137). 

12. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 διαπιστω-
τική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 465).

13. Τον ν. 4559/2018 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

14. Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019.
15. Την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) όπως τροποποιήθηκε με την από-
φαση υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β’ 2657) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

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

τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συναρτησιακή 
Ανάλυση» του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμή-
ματος Μαθηματικών. Συνοπτική περιγραφή γνωστικού 
αντικειμένου:

Το γνωστικό αντικείμενο “Συναρτησιακή Ανάλυση» 
αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της Μα-
θηματικής Ανάλυσης. Γενικό αντικείμενο μελέτης είναι οι 
χώροι με νόρμα και οι τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι 
(σε αυτούς περιλαμβάνονται χώροι ακολουθιών και χώροι 
συναρτήσεων) και η μελέτη των χώρων των τελεστών που 
ορίζονται σε αυτούς. Τα θεωρήματα και οι τεχνικές που 
αναπτύσσονται στη Συναρτησιακή Ανάλυση εφαρμόζο-
νται σε όλο το φάσμα της Μαθηματικής Ανάλυσης, ανα-
φέροντας ενδεικτικά την Αρμονική Ανάλυση, τη Θεωρία 
Μέτρου, την Κυρτή Ανάλυση, και τις Διαφορικές Εξισώσεις 
με συνήθεις ή με μερικές παραγώγους.

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.

α) Αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ).

β) Όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και τα 
οποία δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ κατά την εγγραφή του.

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου (σε περίπτωση αντικατάστασής του ή λήξης 
της ισχύος του).

2. Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.
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5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Υπεύθυνη Δήλωση για την κατοχή ή όχι μόνιμης 
θέσης στο Δημόσιο Τομέα. Εάν κατέχουν μόνιμη θέση 
στο Δημόσιο θα αναφέρουν ότι θα παραιτηθούν με την 
ανάληψη καθηκόντων τους.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 254) όπου δε-
σμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτα-
νικής πράξης διορισμού τους (Α’ 254). Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) 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.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα 
κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε 
θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

     Αριθμ. 20055 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μέ-

λους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι-

κής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε-

νο «Ειδική Παιδαγωγική Προβλημάτων Λόγου 

και Ομιλίας». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης (συνεδρία υπ’ αρ. 756/08.06.2022), 
λαμβάνοντας υπόψη την από 31.5.2022 αίτηση εξέλιξης 
Επίκουρου Καθηγητή και έχοντας υπόψη:

1. Την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Τις παρ.  10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129).

3. Την 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. Την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
5. Το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
6. Την περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011(Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

7. Την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160).
8. Το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
9. Το άρθρο 9 και το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
10. Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
11. Το π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

τών της Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132).

12. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και 
ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137).

13. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3.8.2018 διαπιστωτική 
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 465).

14. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

15. Την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 225) όπως τροποποιήθηκε με την από-
φαση υπό στοιχεία 122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε 
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) πλήρωσης μιας (1) 
θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Παι-
δαγωγική Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας».
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Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Ειδική Παιδαγωγι-

κή Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας» αφορά στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση με έμφαση στα προβλήματα προ-
φορικού και γραπτού λόγου, γλωσσικές διαταραχές, μα-
θησιακές δυσκολίες, όπως και σε ομάδες του πληθυσμού 
με ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά ή δυσκολίες.

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 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και 
η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο.

α) Αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ).

β) Όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και τα 
οποία δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ κατά την εγγραφή του.

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

βατηρίου (σε περίπτωση αντικατάστασης του ή λήξης 
της ισχύος του).

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) 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.

β) 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.

- 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. 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 αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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