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Αριθμ. 8379 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής 

θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών 

Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Μίκρο-νάνο κατασκευαστική τεχνολογία οπτο-

ηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Επι-
στήμης Υλικών (υπ’ αρ. 361/10-12-2020 συνεδρία) και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

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

2. Της παρ. 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129).

3. Των 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).
5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011.
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. Του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

8. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
9. Του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
10. Του άρθρου 9 και του άρθρου 46 του ν. 4521/2018 

(Α΄ 38).

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

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

14. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 
(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.

15. Της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3-8-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

16. Της υπό στοιχεία Φ.161844/Ζ2/25-11-2020 από-
φασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
έχουν διατεθεί είκοσι τρεις (23) θέσεις για την πρόσληψη 
μόνιμων μελών διδακτικού προσωπικού (μελών Δ.Ε.Π.), 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

17. Του υπ’ αρ. 223/26-11-2020 υπηρεσιακού σημει-
ώματος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται, ότι οι 350 θέσεις 
που αποδόθηκαν επιμερίστηκαν σύμφωνα με τις αφυ-
πηρετήσεις των μελών Δ.Ε.Π. του ακαδημαϊκού έτους 
2018-2019 ανά Α.Ε.Ι., και οι 150 θέσεις κατ’ εφαρμογή 
της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4653/2020 
(Α΄ 12), με χρήση αντικειμενικών κριτηρίων στη βάση 
πολυκριτηριακής ανάλυσης που εισηγήθηκε η Εθνική 
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ).
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18. Του υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.19437/
16-10-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

19. Του υπ’  αρ. 6861/2-12-2020 εγγράφου της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (υπ’ αρ. 1098/
1-12-2020 συνεδρία) περί κατανομής είκοσι τριών (23) θέ-
σεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών 
Δ.Ε.Π. στα Τμήματα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,

αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μίκρο-νάνο 
κατασκευαστική τεχνολογία οπτοηλεκτρονικών υλικών και 
διατάξεων» του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
«Μίκρο-νάνο κατασκευαστική τεχνολογία με έμφα-

ση σε μεθόδους οπτικής λιθογραφίας στο υπεριώδες 
και εμπειρία στην λειτουργία και διαχείριση καθαρών 
χώρων. Συνυπολογίζεται εμπειρία σε μεθόδους εκτύ-
πωσης. Οπτοηλεκτρονικά υλικά όπως ανόργανοι ή/και 
οργανικοί ημιαγωγοί, διηλεκτρικά, θερμοηλεκτρικά, 
σιδηροηλεκτρικά, ηλεκτρο-οπτικά, μαγνητο-οπτικά, 
πυροηλεκτρικά και πιεζοηλεκτρικά, πλασμονικά, νανο-
σωματίδια, διδιάστατα υλικά, κ.ά. Εναπόθεση υλικών 
με τεχνικές όπως εξάχνωση, χημική εναπόθεση ατμών, 
sputtering, κ.ά. Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις όπως φω-
τοανιχνευτές, αισθητήρες, φωτοβολταϊκά, κ.ά. Στην λί-
στα των διατάξεων επίσης συγκαταλέγονται και αμιγώς 
ηλεκτρονικές διατάξεις όπως δίοδοι, τρανσίστορς, θερ-
μοηλεκτρικά στοιχεία, κ.α., καθώς και αμιγώς φωτονικές 
διατάξεις όπως οπτικά φίλτρα, ολοκληρωμένα οπτικά κυ-
κλώματα, κ.ά. Εμπειρία σε μεθοδολογίες χαρακτηρισμού 
ηλεκτρικών, οπτικών, μαγνητομεταφορικών ιδιοτήτων».

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 ανακοί-
νωσης 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. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 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. 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 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 υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης 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, 22 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ  
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    Αριθμ. 8860 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθη-

σιολογία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (υπό 
στοιχεία 951α/16-12-2020 συνεδρία) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
2. 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 άρ-
θρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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

4. 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).

5. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
6. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011.
7. 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).

8. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
9. Του άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
10. Των άρθρων 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
11. Του 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. Του π.δ 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και 
ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).

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

14. Της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 
(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.

15. Της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3-8-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

16. Της υπό στοιχεία Φ. 161844/Ζ2/25-11-2020 απόφα-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
διάθεσης 350 θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. 
στα Α.Ε.Ι. της χώρας.

17. Του υπ’ αρ. 6861/2-12-2020 εγγράφπυ της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περί κατανομής είκοσι 
τριών (23) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήματα, για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021,

αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθη-
σιολογία» του Χειρουργικού Τομέα.

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου 
«Αναισθησιολογία»:

Το επιστημονικό πεδίο «Αναισθησιολογία» έχει ως 
αντικείμενο δραστηριότητας την προ-αναισθητική, 
προ-εγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία των ασθε-
νών, τη χορήγηση γενικής και περιοχικής αναισθησίας 
σε διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις, τη χο-
ρήγηση καταστολής σε διαγνωστικές και θεραπευτικές 
επεμβάσεις, τη μετεγχειρητική παρακολούθηση και γε-
νικότερα την περιεγχειρητική διαχείριση των ασθενών, 
τη θεραπεία οξέος και χρόνιου πόνου, και τη συμμετοχή 
σε κάθε είδους επείγουσα ή εντατική θεραπεία και πα-
ρακολούθηση ασθενών.

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 ο υπεύθυνος του ιδρύματος, ύστε-
ρα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή της στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέ-
ρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο:

α) αίτηση υποψηφιότητας,
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

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

2. 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 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 δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω-
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. Οι  υποψήφιοι 
οφείλουν, επίσης, να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση 
πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τα προ-
βλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 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-
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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 πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκ-
πλήρωσης 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 Δ.Ε.Π. 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, 28 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ  

 

    Αριθμ. 8580 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής 

θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Άλγεβρας και 

Γεωμετρίας του Τμήματος Μαθηματικών της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημί-

ου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο «Άλγεβρα». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 

(υπ’ αρ. 689/16-12-2020 συνεδρία) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

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

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

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

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).

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

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

7. Του άρθρου 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
8. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
9. Του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69). 
10. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
11. Του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και 

ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).

12. Της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3-8-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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

14. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(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.

15. Της υπό στοιχεία Φ.161844/Ζ2/25-11-2020 από-
φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε».

16. Του υπ’ αρ. 223/26-11-2020 υπηρεσιακού σημει-
ώματος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

17. Του υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.19437/
16-10-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

18. Της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (υπ’ αρ. 1098/1-12-2020 συνεδρία) σχετικά 
με την κατανομή είκοσι τριών (23) θέσεων για την πρό-
σληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Τμή-
ματά του, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (υπ’ αρ. 
6861/2-12-2020 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου).

19. Της υπ’ αρ. 2912/30-10-2018 (Γ΄ 1374) πράξης του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά την 
αυτοδίκαιη αποχώρηση μέλους Δ.Ε.Π.

20. Του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114),

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Άλγεβρα» του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμε-
τρίας του Τμήματος Μαθηματικών.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα» εμπίπτει στην 

επιστήμη των Μαθηματικών. Περιλαμβάνει πολλές ανα-
γνωρισμένες ειδικότητες, όπως «Θεωρία Σωμάτων και 
Πολυωνύμων», «Μεταθετική Άλγεβρα», «Γραμμική και 
πλειογραμμική Άλγεβρα», «Θεωρία Πινάκων», «Προσεται-
ριστικοί Δακτύλιοι και Άλγεβρες», «Αλγεβρική Γεωμετρία», 
«Μη προσεταιριστική Δακτύλιοι και Άλγεβρες», «Θεω-
ρία Κατηγοριών», «Ομολογική Άλγεβρα», «Κ-Θεωρία», 
«Θεωρία Ομάδων και Γενικεύσεις», «Γενικά Αλγεβρικά 
Συστήματα», «Διατάξεις, σύνδεσμοι (πλέγματα), «Δια-
τεταγμένες αλγεβρικές δομές», «Αλγεβρική Τοπολογία», 
«Τοπολογικές Άλγεβρες», «Θεωρία Αναπαραστάσεων», 
«Θεωρία Αριθμών» κ.ά. Το εύρος της προκήρυξης δεν 
είναι ούτε υπερβολικά μικρό, ούτε υπερβολικά μεγάλο.

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 ανακοί-
νωσης 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:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή-
σεις 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 δη-
μοσιεύματα.

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

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋ-
πηρεσίας, 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. 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 υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης 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.

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 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ  

 

    Αριθμ. 8581 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης 

μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης 

του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη 

βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκου-

ρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συναρ-

τησιακή Ανάλυση». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(υπ’ αρ. 689/16-12-2020 συνεδρία) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:
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1. Της περ. ζ΄ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρ-
θρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει.

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

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

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).

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

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

7. Του άρθρου 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
8. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
9. Του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
10. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
11. Του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και 

ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).

12. Της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3-8-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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

14. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(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.

15. Της υπό στοιχεία Φ.161844/Ζ2/25-11-2020 από-
φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 
Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε».

16. Του υπ’ αρ. 223/26-11-2020 υπηρεσιακού σημει-
ώματος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

17. Του υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.19437/
16-10-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

18. Της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (υπ’ αρ. 1098/1-12-2020 συνεδρία) σχετικά 
με την κατανομή είκοσι τριών (23) θέσεων για την πρό-
σληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Τμή-
ματά του, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (υπ’ αρ. 
6861/2-12-2020 έγγραφο Γραμματείας Συγκλήτου).

19. Της υπ’ αρ. 2912/30-10-2018 (Γ΄ 1374) πράξης του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά αυ-
τοδίκαιη αποχώρηση μέλους Δ.Ε.Π.

20. Του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114),

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Συναρτησιακή Ανάλυση» του Τομέα Μαθη-
ματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Συναρτησιακή Ανάλυση» 

αντιστοιχεί σε ομώνυμο θεμελιώδη κλάδο της Μαθημα-
τικής Ανάλυσης και συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή της 
σε άλλα γνωστικά αντικείμενα της Ανάλυσης. Γενικό αντι-
κείμενο μελέτης της είναι οι τοπολογικοί διανυσματικοί 
χώροι (άπειρης ή πεπερασμένης διάστασης και, κυρίως, 
οι χώροι με νόρμα) και η θεωρία των τελεστών (γραμμι-
κών ή μη) που ορίζονται σε αυτούς, με στόχο την εξαγω-
γή αποτελεσμάτων αναφορικά με τις ιδιότητές τους. Στην 
περιοχή της Συναρτησιακής Ανάλυσης εντάσσεται και 
η μελέτη συγκεκριμένων χώρων, τελεστών και προβλη-
μάτων αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
δομής και των ιδιοτήτων τους, καθώς και η εφαρμογή 
των ευρημάτων της. Τα θεωρήματα και οι τεχνικές που 
αναπτύσσονται στη Συναρτησιακή Ανάλυση τέμνουν σε 
θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εφαρμογών όλο 
το φάσμα της Μαθηματικής Ανάλυσης.

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 έναρξη 
και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του ιδρύ-
ματος, ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκή-
ρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτη-
σή της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης 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:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή-
σεις 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 δη-
μοσιεύματα.

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

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋ-
πηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, 
κ.τ.λ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
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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. 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 υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης 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.

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 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ  

 

    Αριθμ. 9325 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής 

θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Ιστορίας της Φι-

λοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο «Φιλοσοφία της Τέχνης - Αισθητική». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας 
(υπ’ αρ. 451/16-12-2020 συνεδρία) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

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

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), και του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

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).

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
6. Της περ. α΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/

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

7. Του άρθρου 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
8. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
9. Του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
10. Τα άρθρα 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
11. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
12. Του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και 

ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).

13. Της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3-8-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

14. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β΄ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

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

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

17. Της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων στην υπ’ αρ. 1098/1-12-2020 συνεδρία 
«Κατανομή είκοσι τριών (23) θέσεων για την πρόσλη-
ψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήμα-
τα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021».

18. Της υπό στοιχεία Φ.161844/Ζ2/25-11-2020 υπουρ-
γικής απόφασης «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 
μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».

19. Του υπ’ αρ. 223/26-11-2020 υπηρεσιακού σημει-
ώματος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή 550 θέσεων μελών Διδακτικού και Ερευνητι-
κού Προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».

20. Του υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.19437/
16-10-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία της 
Τέχνης - Αισθητική» του Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας 
του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Φιλοσοφία της 

Τέχνης - Αισθητική» συμπεριλαμβάνονται η πραγμάτευ-
ση των θεωριών του ωραίου, των θεωριών της τέχνης, 
των μοντέλων παραγωγής και πρόσληψης της τέχνης 
ιστορικά και συστηματικά, όπως η αισθητική του Δια-
φωτισμού, η καντιανή κριτική της κριτικής δύναμης, 
η συστηματική αισθητική του γερμανικού ιδεαλισμού, 
το αισθητικό σκέπτεσθαι στον μαρξισμό και στα νεο-
μαρξιστικά ρεύματα, η πραγματιστική (και νεοπραγ-
ματιστική) αισθητική, η φαινομενολογική αισθητική, 
η αναλυτική αισθητική, η στρουκτουραλιστική αισθητι-
κή, οι μεταστρουκτουραλιστικές και μεταμοντέρνες προ-
σεγγίσεις της τέχνης, καθώς και η αισθητική της φύσης.

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 ανακοί-
νωσης 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:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρή-
σεις 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 δη-
μοσιεύματα.

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

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋ-
πηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, 
κ.τ.λ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

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

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

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα  καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, 
οι οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους 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 υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης 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 
ταχθείσας 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 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *03011201405210008*


		2021-05-17T10:39:51+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




