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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Αριθμ. 10703 
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνια-

κών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεω-

ρία Πληροφορίας με εφαρμογές στην Κρυπτο-

γραφία». 

   Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνο-
ντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστη-
μάτων (αρ. συν. 17 (έκτακτης-επαναληπτικής)/12.06.2019) 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 195), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

2) των άρθρων 9 και 41 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38),
3) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/ 

2016 (ΦΕΚ Α΄ 129),
4) των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ΄, 21 παρ. 2 εδάφιο 

ιδ΄ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114),
5) του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α΄ 132),
6) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17),
7) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69),
8) την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες 
εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» (ΑΔΑ: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),

9) την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ Β΄ 225) 
(ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) υπουργική απόφαση,

10) την 61(επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

11) την 33/29.03.2018/7.5 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζει:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πληροφο-
ρίας με εφαρμογές στην Κρυπτογραφία».

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Θεωρία πληροφορίας με εφαρμογές στην ασφάλεια 

πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και 
στις τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας. Τεχνικές 
ασφάλειας τηλεματικών εφαρμογών όπως νεφοϋπολο-
γιστική (Cloud Computing) και διαδίκτυο των πραγμά-
των (Internet of Things). Κρυπτανάλυση, Κρυπτογραφι-
κά αντίμετρα, κρυπτογραφικές δομές, αλγόριθμοι και 
πρωτόκολλα, αποτίμηση της ασφάλειας με σύγχρονα 
κρυπτογραφικά αντίμετρα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr),
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
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 ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
6. Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής 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. 

 Μυτιλήνη, 1 Αυγούστου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

  

   Αριθμ. 10708 
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνια-

κών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφά-

λεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστη-

μάτων».

  Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμ-
βάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινω-
νιακών Συστημάτων (αρ. συν. 20 (έκτακτης-επαναληπτι-
κής)/22.07.2019) και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 195), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

2) των άρθρων 9 και 41 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38),
3) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 

ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129),
4) των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ΄, 21 παρ. 2 εδάφιο 

ιδ΄ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114),
5) του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α΄ 132),
6) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 

Α΄ 17),
7) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 

Α΄ 69),

8) την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγί-
ες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» (ΑΔΑ: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),

9) την Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ Β΄ 225) 
(ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) υπουργική απόφαση,

10) την 61(επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

11) την αριθμ. 33/29.03.2018/7.5 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποφασίζει:

Tην προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Πληρο-
φοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Ασφάλεια και Προστασία της Ιδιωτικότητας σε Πλη-

ροφοριακά Συστήματα, σε περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας, Ηλε-
κτρονικού Εμπορίου. Τεχνολογία Απαιτήσεων Ασφάλειας 
και Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Ασφάλεια Δικτύων 
Υπολογιστών και Επικοινωνιών. Ιομορφικό λογισμικό. 
Ζητήματα Δικανικής Υπολογιστικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr),
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
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 ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
6. Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής 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.

  Μυτιλήνη, 1 Αυγούστου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Αριθμ. 1626 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Εφαρμοσμένων Μα-

θηματικών και Μηχανικής Έρευνας του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία αριθμ. 663/13.09.2019) και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις:

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

2. Των παρ. 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), και του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), - όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), - όπως αντι-
καταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

4. Της περ. α΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.

5. Της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).

6. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Της περ. ββ΄ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
7. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
8. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήματος 

και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότη-
ση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

9. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων 122.1/58/22996/Β2/ 
05.03.2012 του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και 122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Της 122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β΄ 225) απόφα-
σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

11. Της υπ’ αριθμ. 122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 εγκυ-
κλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

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

13. Της υπ’ αριθμ. 21388/Ζ2/12.02.2019 εγκυκλίου.
14. Της 20948/03.06.2019 (Β΄ 3356) απόφασης, απο-

φάσισε:
Tην προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-

ση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και 
Πολυπλοκότητα» του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματι-
κών και Μηχανικής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκό-

τητα» εμπίπτει στην ευρύτερη περιοχή της θεωρητικής 
Πληροφορικής που αποτελεί τη μαθηματική θεμελίωση 
της επιστήμης της Πληροφορικής. Η θεωρία Αλγορίθμων 
πραγματεύεται τη σχεδίαση και ανάλυση υπολογιστι-
κών τεχνικών και προγραμμάτων και η θεωρία Πολυ-
πλοκότητας ιεραρχεί και κατηγοριοποιεί μαθηματικά 
προβλήματα ως προς τον τρόπο επίλυσης. Η μελέτη της 
περιοχής των αλγόριθμων ενσωματώνει και εξερευνά 
εργαλεία από τα Διακριτά Μαθηματικά και τη θεωρία 
Υπολογισμού, παρέχει τα μέσα επιλογής των καλύτερων 
αλγορίθμων για κάθε πρόβλημα, τεκμηριώνει τα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά τους, αλλά επίσης επεκτείνεται στη 
μελέτη των μαθηματικών προβλημάτων που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη ή τους περιορισμούς τους.

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 
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ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

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

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

αβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

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

4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

6. Γενικά κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προ-
ϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, 
κ.τλ.) 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 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 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).

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α' τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

    Αριθμ. 1488 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική 

Αγωγή». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών (αρ. συν. 632/11-09-2019), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 06-09-2019 (Α.Π. 75/06-09-2019) αίτη-
ση εξέλιξης 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 του άρ-
θρου 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) και του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει,

4. της περ. α΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει,

5. της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 2517/1997 (Α΄ 160),

6. των άρθρων, 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
7. της περ. ββ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του άρ-

θρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
8. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
9. του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137), «Μετονομασία Τμήματος 

και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότη-
ση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»,

10. των υπ’ αρίθμ. Φ.122.1/58/22996/Β2/05.03.2012 ερ-
μηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20.07.2016 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,
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11. την Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 (Β΄ 225) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων,

12. της υπ’ αριθμ. 122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 εγκυ-
κλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων,

13. του ν. 4559/2018 (Α΄ 142 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις), αποφάσισε:

Tην προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-
λους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ 
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Αγωγή».
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 ιδρύμα-
τος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή της 
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα ανα-
φέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

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

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

αβατηρίου.
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. 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.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλ-
λονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη και ένα (1) σε 
ηλεκτρονική μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμ-

ματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στη 
διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος 
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19
του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

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

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση 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.

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

    Αριθμ. 25196 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-

σης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας 

του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί-

μενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». 

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας 
(συνεδρία αριθμ. 733/18.06.2019) 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 άρθρου 84
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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

3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), των περ. β και γ της 
παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και των 
περ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως αντικαταστάθηκαν από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

4. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

5. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 
(Α΄ 160).

6. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Της περ. αα της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του άρ-

θρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
8. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
9. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήματος 

και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

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

11. Των Φ.122.1/350/141732/Β2/9.12.2011 (κοινοποι-
ημένη στο ορθό στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/
Β2/5.3.2012 ερμηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργού 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 
Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Την Φ/21388Ζ2/12.02.2019 απόφαση του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο είκοσι 
(20) θέσεις για την πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού 
(μελών ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρία: 1062/28.03.2019) σχετικά με την 
κατανομή είκοσι (20) κενών θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα 
(σχετ. έγγραφο Πρυτανείας 16930/23.04.2019).

Αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) 
κενής θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία» του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά 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 προ-
θεσμία, 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 Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρε-

ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» όλα τα αναγκαία 
δικαιολογητικά.

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

αβατηρίου.
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 πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. 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.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλ-
λονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονι-
κή μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος Φιλολογίας, στη διάθεση όλων των μελών του 
Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

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

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 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. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α' τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

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

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

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδικός 
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 17 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 

Ι

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

   Αριθμ. 498 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Πολυτεχνείου Κρήτης, με γνωστικό αντικεί-

μενο «Μηχανική Κατασκευών με έμφαση στη Σει-

σμική Μηχανική».

  Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν σχε-
τικής εισήγησης της συνεδρίασης της 24ης/28.08.2019 
Γενικής Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής Μη-
χανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την από 
22.08.2019 αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της υπ’ αριθμ. 201647/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτι-
κής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, για την εκλογή Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Ιδρύματος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
627/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΓΙ24653ΠΣ-ΟΙΒ).

2. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α΄ 17).
3. Την περίπτωση της ια΄ του άρθρου 2, της παρα-

γράφου 15ζ΄ του άρθρου 15, της παραγράφου 2ιδ΄ του 
άρθρου 21 και της παραγράφου 9 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

4. Της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017, ΑΔΑ: ΩΩΖΠ 
4653ΠΣ-4ΝΕ (ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31.01.2017) απόφασης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σω-
μάτων των Α.Ε.Ι., ... σχετικά με την εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως 
ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129),
β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης ... μελών».

5. Του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως 
ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής 
του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 27)».

8. Του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ Α΄ 132).
9. Του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013),  

αποφάσισε:
Tην προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-

ση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
• Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθ-

μίδας και στο γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Κατα-
σκευών με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) Αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του εγγρά-
φου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον ημερήσιο τύπο και β) όλα τα αναγκαία για 
την κρίση δικαιολογητικά.

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

διαβατηρίου.
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 υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. Η αναγνώριση της 
ισοτιμίας θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν την λήψη της 
σχετικής απόφασης εκλογής.

4. Διδακτορική Διατριβή.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος 
να προσκομίσει:

- Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να 
ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Θα κατα-
τεθούν από τον υποψήφιο, ο οποίος θα εκλεγεί, πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού του.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής 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 το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α
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θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν επίσης 
ηλεκτρονικά, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται 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 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03024193112190008*


		2020-01-02T12:37:29+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




