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Αριθμ. 12367 
  Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-
λους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμο-
γών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα 
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Βιοπληροφορική» (από εξέλιξη). 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών (συνεδρία υπ’ αρ. 285/
12-02-2021) και σύμφωνα με 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), τις περ. β και γ της 
παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),

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

5. του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε από 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 των παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. των άρθρων 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. του άρθρου 9 και του άρθρου 46 του ν. 4521/2018 

(Α’ 38),
10. του π. δ. 134/1999 (Α’ 132),
11. του π.δ. 105/2013 «Ίδρυση συγκρότηση και ανασυ-

γκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137),
12. της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 

465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

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

14. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 (Β’ 2657) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) 
πλήρωσης μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Βιοπληρο-
φορική (από εξέλιξη)

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Το γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική» αφορά 

τον συνδυασμό των επιστημών της Βιολογίας και της 
Πληροφορικής με τρεις (3) κύριους υποκλάδους: (α) την 
ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και μεθόδων βάσει των οποί-
ων αξιολογούνται οι σχέσεις μεταξύ των μελών μεγάλων 
συνόλων δεδομένων, (β) την ανάλυση και την ερμηνεία 
διαφόρων τύπων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των βιολογικών αλληλουχιών, των πρωτεϊνικών δομών 
και περιοχών, αλλά και των κλινικών και βιοϊατρικών, και 
(γ) την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων που επιτρέ-
πουν την αποτελεσματική πρόσβαση και διαχείριση δια-
φόρων τύπων πληροφοριών. Στο πλαίσιο της υπό προ-
κήρυξη θέσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση 
και ανάπτυξη αυτόνομης έρευνας σε σύγχρονα αντικεί-
μενα, όπως της υπολογιστικής ανάλυσης πρωτεϊνών και 
γενικότερα βιομορίων, της ανάπτυξης υπολογιστικών 
τεχνικών για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων, συμπε-
ριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και υδάτινων, και 
της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης περιλαμβάνει, πλέον του ερευνητικού έργου 
στα ως άνω, και την κάλυψη των διδακτικών και εκπαι-
δευτικών αναγκών του Τμήματος σε αντικείμενα συναφή 
με τη Βιοπληροφορική και ειδικότερα τη διδασκαλία των 
υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών 
«Εισαγωγή στην Πληροφορική» και «Βιοπληροφορική» 
και του μαθήματος επιλογής «Ειδικά Θέματα Βιοπληρο-
φορικής», καθώς επίσης και την επίβλεψη εκπόνησης δι-
πλωματικών εργασιών στο χώρο της Βιοπληροφορικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νική 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 
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και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του ιδρύμα-
τος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της 
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα ανα-
φέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται 
να καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. 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.

3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρε-

σίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) 
που αποδεικνύει τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

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 υπηρε-
σία 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.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-

νικά, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η μη υποβο-
λή 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 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

    Aριθμ. 11923 
Προκήρυξη νια την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-
λους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (συ-
νεδρία υπ’ αρ. 782/02.02.2021) και λαμβάνοντας υπόψη 
την από 14.01.2021 (670/14.01.2021) αίτηση εξέλιξης μό-
νιμου επίκουρου καθηγητή και σύμφωνα με 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),

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

5. του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε από 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 την παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/ 
2017 (Α’ 114),

7. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), 
9. του π. δ. 134/1999 (Α’ 132),
10. του π.δ. 105/2013 «Ίδρυση συγκρότηση και ανασυ-

γκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137),
11. του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),
12. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017 

(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2 (ΦΕΚ 2657/Β/30.06.2020) 
απόφαση,

13. της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 
465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 
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πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ανα-
πληρωτή καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα-

θηγητή στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας με γνωστικό 
αντικείμενο: «Διδακτική Μεθοδολογία».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η 
«Διδακτική Μεθοδολογία» έχει ως αφετηριακό σημείο 
την εννοιολογική προσέγγιση, σε επιστημολογικό και 
ερευνητικό επίπεδο, της θεωρίας της Διδακτικής και της 
εφαρμογής της. Η Διδακτική αποτελεί την κύρια έκφανση 
της Παιδαγωγικής επιστήμης, ως σχέσης επικοινωνια-
κά δρώντων προσώπων. Παράλληλα, περιλαμβάνει το 
φαινόμενο της διδασκαλίας, που αποτελεί το ενέργημα 
της Διδακτικής, στη βάση του νεωτερικού και μετανεω-
τερικού Παραδείγματος, όπως δομείται σε οργανωτικό, 
στοχοθετικό και εφαρμοστικό πλαίσιο της διδακτικής 
δραστηριοποίησης, μέσω της οριοθέτησης και της δια-
τύπωσης των διδακτικών σκοπών, του διδακτικού σχεδια-
σμού και του σχεδιασμού της διδασκαλίας, των στρατηγι-
κών διδασκαλίας, των μεθόδων και μορφών διδασκαλίας, 
καθώς και της σύνταξης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, 
διαμέσου διδακτικών εφαρμογών σε θεωρητικό και βιω-
ματικό/πρακτικό επίπεδο της σχολικής τάξης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως 
υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτη-
ση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση 
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρεται 
στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. 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.

3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρε-

σίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) 
που αποδεικνύει τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ήγ ενικού ιατρού και (β) 

ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστο-
ποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκή-
σουν 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 
νια 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 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 αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η μη υποβο-
λή 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, 12 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

    Αριθμ. 12366 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-
λους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμο-
γών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα 
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι-
κείμενο «Εξελικτική Βιολογία - Γενετική και Δια-
τήρηση Πληθυσμών» (από εξέλιξη). 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών (συνεδρία υπ’ αρ.: 285/
12-02-2021) και σύμφωνα με 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),
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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), τις περ. β και γ της 
παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),

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

5. του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε από 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 των παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. των άρθρων 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. του άρθρου 9 και του άρθρου 46 του ν. 4521/2018 

(Α’ 38),
10. της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)
11. του π. δ. 134/1999 (Α’ 132),
12. του π.δ. 105/2013 «Ίδρυση συγκρότηση και ανασυ-

γκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137),
13. της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 

465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

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

15. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφά-
σισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) πλήρωσης 
μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Εξελικτική Βιολο-
γία-Γενετική και Διατήρηση Πληθυσμών» (από εξέλιξη).

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Το γνωστικό αντικείμενο, περιλαμβάνει και καλύπτει 

πολλαπλά ερευνητικά πεδία της επιστήμης της Εξελικτι-
κής Βιολογίας, εστιάζοντας στη μελέτη και κατανόηση 
των εξελικτικών μηχανισμών και διεργασιών που εκδη-
λώνονται σε οργανισμικό επίπεδο και διαμορφώνουν τη 
γενετική πληθυσμιακή ποικιλότητα και δομή, τις φυλο-
γενετικές σχέσεις και τα φυλογεωγραφικά πρότυπα, τις 
μορφολογικές, οικολογικές και συμπεριφορικές αποκρί-
σεις και προσαρμογές πληθυσμών και ειδών, με στόχο 
την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Το γνωστικό αντικείμενο υπηρετεί τις σύγχρονες απαι-
τήσεις και προόδους της Εξελικτικής Βιολογίας και της 
Βιολογίας της Διατήρησης συμβάλλοντας καθοριστικά, 
τόσο ερευνητικά όσο και εκπαιδευτικά, στην ανάπτυξη 
του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

Σε ερευνητικό επίπεδο συνδυάζει την επιτόπια μελέτη 
οργανισμών στο πεδίο (παρατήρηση, καταγραφή, απει-
κόνιση, συλλογή, πείραμα) με την ανάπτυξη και εφαρμο-
γή σύγχρονων μοριακών μεθόδων και εργαλείων.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, το γνωστικό αντικείμενο 
υποστηρίζει τα μαθήματα του ΠΠΣ «Εξελικτική Βιολο-
γία», «Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης» 
και «Οικολογία Πεδίου».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νική 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 ιδρύμα-
τος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτηση της 
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα ανα-
φέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται 
να καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. 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.

3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρε-

σίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) 
που αποδεικνύει τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

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 οποί-
ες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλε-
γούν 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 δικαιολογη-
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τικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνα-
σίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

- Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 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 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

    Αριθμ. 12031 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-
λους ΔΕΠ του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής 
και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Στατιστική». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία υπ’ αρ. 691/03.02.2021), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 19.01.2021 (Α.Π. 615/19.01.2021) αίτηση εξέλι-
ξης μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

1. της 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), όπως ισχύει,

2. των παρ. 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 (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

6. της 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), όπως ισχύει,

7. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), 
9. των άρθρων 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
10. της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
11. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132) «Διορισμός ή πρόσληψη 

πολιτών της Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 
λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες 
Υπηρεσίες του Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμο-
διότητας του ΥΠΕΠΘ».

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

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

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

15. της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 απόφαση 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 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» 
του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής 
Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική» αποτελεί πλήρη, 

βασικό και αυτόνομο κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης, 
συνεπώς της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα Μαθημα-
τικών και ειδικότερα ο Τομέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής 
και Επιχειρησιακής Έρευνας. Το γνωστικό αντικείμενο, 
όπως αυτό διδάσκεται και ερευνάται στο περιβάλλον 
ενός Τμήματος Μαθηματικών, εστιάζει στη θεωρητική-
μεθοδολογική διερεύνηση θεμάτων, με την αναγκαία 
μαθηματική αυστηρότητα και πληρότητα από τις περιο-
χές, ενδεικτικά, της παραμετρικής, της μη-παραμετρικής 
στατιστικής, της πολυμεταβλητής ανάλυσης, των γραμ-
μικών μοντέλων, της ανάλυσης επιβίωσης κ.λπ. Το εύρος 
της προκήρυξης δεν είναι υπερβολικά μικρό ούτε υπερ-
βολικά μεγάλο. Οι ερευνητικές εργασίες στο ανωτέρω 
γνωστικό αντικείμενο δημοσιεύονται σε ικανό αριθμό 
έγκριτων διεθνών περιοδικών και αντιστοιχούν σε κωδι-
κούς της 2010 Mathematics Subject Classification (MSC 
2010) της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας.

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 ανάρτηση 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. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
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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.

3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρε-

σίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) 
που αποδεικνύει τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

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

ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστο-
ποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκή-
σουν 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 υπηρε-
σία 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.

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, 15 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

    Αριθμ. 11840 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-
λους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 
«Εξελικτική και Πολυ-Αλγοριθμική Υπολογιστική 
Βελτιστοποίηση». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής (συνεδρία υπ’ αρ. 422/27.01.2021) και 
λαμβάνοντας υπόψη την από 21.01.2021 αίτηση εξέλιξης 
Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με 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), όπως ισχύει.

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 άρ-
θρου 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 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

6. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195) και των παρ. 8, 9 και 10 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. Του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
9. Των άρθρων 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
10. Της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
11. Του π.δ. 134/1999 (Α’ 132) «Διορισμός ή πρόσληψη 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δη-
μόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας του ΕΠΕΠΘ».

12. Του π.δ. 105/2013 (Α’ 137) «Μετονομασία τμήματος 
και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότη-
ση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

13. Της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 
465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

15. Της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. 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 (ανοι-
κτή προκήρυξη) πλήρωσης μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. 
ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική 
και Πολυ-Αλγοριθμική Υπολογιστική Βελτιστοποίηση».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης "Εξελικτική και Πο-

λυ-Αλγοριθμική Υπολογιστική Βελτιστοποίηση" εμπίπτει 
στην ευρύτερη ερευνητική περιοχή της υπολογιστικής 
βελτιστοποίησης. Καλύπτει ένα ευρύ πεδίο μεθόδων 
βελτιστοποίησης και συγκεκριμένα των εξελικτικών 
αλγορίθμων, των αλγορίθμων σμηνών για βελτιστοποί-
ηση, καθώς και των πολυ-αλγοριθμικών σχημάτων που 
συνδυάζουν πλήθος αλγορίθμων βελτιστοποίησης για 
επίλυση προβλημάτων με διαμοιρασμό πόρων μεταξύ 
των αλγορίθμων. Στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμέ-
νου περιλαμβάνεται σωρευτικά η ερευνητική δραστηρι-
ότητα στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση και εφαρμογή 
των αλγορίθμων των παραπάνω κατηγοριών.

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 
ανάρτηση της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και 
η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο 
τύπο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. 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.ΟΛ.ΤΑ.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρε-

σίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) 
που αποδεικνύει τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

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 οποί-
ες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλε-
γούν 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 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 αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 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, 11 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

A    ριθμ. 11924 
Προκήρυξη νια την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-
λους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φι-
λολογία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (συ-
νεδρία υπ’ αρ. 782/02.02.2021) και λαμβάνοντας υπόψη 
την από 18.01.2021 (678/18.01.2021) αίτηση εξέλιξης 
Αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με 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),

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

5. του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε από 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 την παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/ 
2017 (Α’ 114),

7. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), 
9. του π. δ. 134/1999 (Α’ 132),
10. του π.δ. 105/2013 «Ίδρυση συγκρότηση και ανασυ-

γκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137),
11. του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),
12. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017 

(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2 (Β΄ 2657/2020) απόφαση,

13. της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 
465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας με γνωστικό 
αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η «Αρ-
χαία Ελληνική Φιλολογία» αφορά στη μελέτη και ερμη-
νεία των έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από 
την αρχαϊκή εποχή έως και την ύστερη αρχαιότητα. Τα 
κείμενα, πεζά και ποιητικά, τα οποία καθίστανται προ-
σβάσιμα μέσω βοηθητικών κλάδων, όπως η επιγραφική, 
η παπυρολογία, η κριτική των κειμένων και η παλαιο-
γραφία, μελετώνται, μεταξύ άλλων, με την αρωγή της 
ανθρωπολογίας, της μελέτης της αρχαίας ελληνικής 
θρησκείας και της ευρύτερης αρχαιογνωσίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως 
υποψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτη-
ση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για κρίση 
δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρεται 
στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. 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.

3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρε-

σίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) 
που αποδεικνύει τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση 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.

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 οποί-
ες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλε-
γούν 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 
νια 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 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 αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 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, 12 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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