
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   Αριθμ. 6936 

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατι-

στικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθα-

νότητες ή Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα». 

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία αριθμ. 688/02.12.2020) 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), 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), όπως ισχύει.

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), όπως ισχύει.

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), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει.
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 (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/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Την υπό στοιχεία Φ.114817/Ζ2/3.9.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΩΖΣ46ΜΤΛΗ-ΜΓ8) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για την 
πρόσληψη μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, 
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακα-
δημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

16. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1093/16.09.2020) σχετικά με 
την κατανομή δεκατριών (13) θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήματά του 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έγγραφο Γραμματεί-
ας Συγκλήτου 1124/17.09.2020).

17. Την υπ’ αρ. 2912/30-10-2018 (Γ’ 1374) πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που αφορά αυ-
τοδίκαιη αποχώρηση μέλους Δ.Ε.Π.

18. 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 (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες ή Στοχαστική 
Επιχειρησιακή Έρευνα» του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατι-
στικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μα-
θηματικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Τα γνωστικά αντικείμενα «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες 

ή Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα» αντιστοιχούν σε 
ομώνυμους, βασικούς, αυτόνομους και πλήρεις κλάδους 
της Μαθηματικής Επιστήμης, συνεπώς της Επιστήμης 
που υπηρετεί το Τμήμα Μαθηματικών. Η θεωρία Πιθανο-
τήτων εστιάζει το ενδιαφέρον στην ανάλυση και μελέτη 
διαδικασιών και καταστάσεων στις οποίες κυριαρχεί η 
αβεβαιότητα. Ειδικότερα, το αντικείμενο των Εφαρμο-
σμένων Πιθανοτήτων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
νέων πιθανοθεωρητικών τεχνικών και μεθόδων που 
εμπνέονται και στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων 
από τις περιοχές των στοχαστικών διαδικασιών, των 
συστημάτων εξυπηρέτησης, των επιδημιολογικών μο-
ντέλων, της θεωρίας αξιοπιστίας, μεταξύ πολλών άλλων. 
Το αντικείμενο της Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας 
αφορά την ανάπτυξη, μελέτη και εφαρμογή μαθημα-
τικών τεχνικών και προτύπων σε προβλήματα σχετικά 
με το βέλτιστο σχεδιασμό και έλεγχο διαδικασιών και 
συστημάτων υπό συνθήκες αβεβαιότητας (τυχαιότη-
τας), όπως αυτά εμφανίζονται στην Διοίκηση, Οικονομία, 
Παραγωγή κ.λπ. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα, όπως 
διδάσκονται και ερευνώνται σε ένα Τμήμα Μαθηματικών, 
εστιάζουν στην θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγι-
ση, με την αναγκαία μαθηματική αυστηρότητα και πλη-
ρότητα. Το εύρος της προκήρυξης δεν είναι ούτε υπερ-
βολικά μικρό, ούτε υπερβολικά μεγάλο. Οι ερευνητικές 
εργασίες στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα δημοσιεύ-
ονται σε ικανό αριθμό έγκριτων διεθνών περιοδικών και 
αντιστοιχούν σε κωδικούς της 2010 Mathematics Subject 
Classification (MSC 2010) της Αμερικανικής Μαθηματι-
κής Εταιρίας.

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. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 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.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 
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 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.

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, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 
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    Αριθμ. 6809 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τομέα Φυσικής Στερεάς 

Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανει-

ών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία) 

με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική 

Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονιακές και Μαγνη-

τικές Ιδιότητες Υλικών».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής (συ-
νεδρία αριθμ. 536/16.11.2020) 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), 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), όπως ισχύει.

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), όπως ισχύει.

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), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει.
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 (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/Ζ2/27.1.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Την υπό στοιχεία Φ.114817/Ζ2/3.9.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΩΖΣ46ΜΤΛΗ-ΜΓ8) απόφαση της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστή-
μια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

16. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1093/16.09.2020) σχετικά με 
την κατανομή δεκατριών (13) θέσεων για την πρόσληψη 

διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήματά του 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έγγραφο Γραμματεί-
ας Συγκλήτου 1124/17.09.2020).

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

18. 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 (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραμα-
τική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονιακές και 
Μαγνητικές Ιδιότητες Υλικών» του Τομέα Φυσικής Στε-
ρεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών 
του Τμήματος Φυσικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Ε.τ.Κ. και την ανάρτησή της στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρε-
ται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

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. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να 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 
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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 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, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

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