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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 2696 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-
λους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (αρ. 
συνεδ.: 1027α/27-9-2022), λαμβάνοντας υπόψη την από 
13-9- 2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και 
έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 4 του άρθρου 463 και την παρ. 1 του άρ-
θρου 448 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),

2. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
3. τα άρθρα 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
4. την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ την 

παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

5. τις παρ.  10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

6. την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),

7. την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011,
8. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011,
9. την περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011,
10. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
11. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
12. το π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

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

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

14. την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ  465) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τις 

διατάξεις του άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4917/2022 
(Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του 
ν. 4950/2022 (Α’ 128),

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

16. την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 
(Β’ 225) απόφαση 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 (ανοικτή) προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησι-
ολογία» του Χειρουργικού Τομέα.

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου 
«Αναισθησιολογία»:

Το γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία» στα Τμή-
ματα Ιατρικής, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την 
προεγχειρητική προετοιμασία των ασθενών, τη χορήγη-
ση περιοχικής και γενικής αναισθησίας σε διαγνωστικές 
και θεραπευτικές επεμβάσεις, τη μετεγχειρητική παρα-
κολούθηση ασθενών, τη θεραπεία οξέως και χρόνιου πό-
νου, τη συμμετοχή σε κάθε είδους εντατικής θεραπείας 
και παρακολούθησης 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 η αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος, 
ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή 
της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο:

α) αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή υπο-
ψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
ΑΠΕΛΛΑ).

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και τα 
οποία δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ κατά την εγγραφή του.
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Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

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

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

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

6. Υπεύθυνη δήλωση για την κατοχή ή όχι μόνιμης 
θέσης στον Δημόσιο Τομέα. Εάν κατέχουν μόνιμη θέση 
στο Δημόσιο θα αναφέρουν ότι θα παραιτηθούν με την 
ανάληψη καθηκόντων τους. Σημειώνεται ότι η υποχρέω-
ση καταχώρησης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης δεν 
αφορά το μέλος ΔΕΠ που υποβάλει υποψηφιότητα στην 
εξέλιξή του.

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

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 254) όπου δε-
σμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 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.

Η μη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, έχει ως συνέπεια να θεωρείται η 
υποψηφιότητα του αιτούντος ως μη νομίμως υποβλη-
θείσα.

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

- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-

λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 10 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
 

    Αριθμ. 1576 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-
λους ΔΕΠ του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης 
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με 
γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις και 
Εξισώσεις Διαφορών».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία υπ΄αρ.  724/14.09.2022), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 11.07.2022 (υπ΄αρ. 1373/13.07.2022) αίτηση εξέ-
λιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και έχοντας υπόψη:

1. την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 8, 9 και 10 άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

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

3. την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),

4. την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011,
5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011,
6. την περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011,
7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. τα άρθρα 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), 
10. το άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
11. το π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

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

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

13. την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018
(ΥΟΔΔ 465) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαν-
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νίνων και τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού έκτου του 
ν. 4917/2022 (Α’ 67) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
66 του ν. 4950/2022 (Α’ 128),

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

15. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),
16. την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 

(Β’ 225) απόφαση 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, αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές 
Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών» του Τομέα Μαθημα-
τικής Ανάλυσης.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Στο γνωστικό αντικείμενο “Διαφορικές Εξισώσεις και 

Εξισώσεις Διαφορών” συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ 
φάσμα ερευνητικών αντικειμένων της Μαθηματικής 
Ανάλυσης με διαχρονικά έντονα ενεργή ενασχόληση 
από πληθώρα ερευνητών του χώρου. Η μοντελοποίηση 
προβλημάτων από επιστήμες, όπως για παράδειγμα η 
Φυσική, η Μηχανική, η Βιολογία, οι Οικονομικές Επιστή-
μες κ.ά. οδηγούν σχεδόν πάντα σε κάποια διαφορική 
εξίσωση ή σε σύστημα διαφορικών εξισώσεων. Η θεωρία 
των διαφορικών εξισώσεων έχει ως σκοπό την μελέτη 
των διαφορικών εξισώσεων, τόσο σε αφηρημένο επίπε-
δο όσο και αυτών που προέρχονται από τις εφαρμογές 
σε συγκεκριμένα προβλήματα. Θεμελιώδη ερωτήματα, 
όπως η ύπαρξη και η μοναδικότητα λύσης είναι κάποια 
από τα θέματα που εξετάζονται. Δεδομένης της ύπαρξης 
λύσης, ο ακριβής της υπολογισμός σε αναλυτική μορφή 
συνήθως δεν είναι εφικτός, και η θεωρία των διαφορικών 
εξισώσεων δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη 
συμπεριφορά της λύσης, όσον αφορά τόσο τα ποιοτικά 
όσο και τα ποσοτικά της χαρακτηριστικά. Οι εξισώσεις 
διαφορών αποτελούν το διακριτό ανάλογο των διαφο-
ρικών εξισώσεων. Η θεωρία των διαφορικών εξισώσεων 
και των διακριτών αναλόγων τους, είναι ένας ευρύτα-
τος κλάδος των Μαθηματικών και τα προβλήματα και 
οι μέθοδοι που συναντά κανείς κυμαίνονται από πολύ 
θεωρητικά έως πολύ εφαρμοσμένα, οι δε περιοχές των 
Μαθηματικών με τις οποίες συνορεύει είναι πάρα πολλές, 
όπως ενδεικτικά η Συναρτησιακή Ανάλυση, η Αρμονική 
Ανάλυση, η Διαφορική Γεωμετρία κ.α.

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

της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο 
τύπο:

α) αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ),

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

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

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

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

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

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

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

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

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 254) όπου δε-
σμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 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 Ένω-
σης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαι-
ολογητικών 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 μη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, έχει ως συνέπεια να θεωρείται η 
υποψηφιότητα του αιτούντος ως μη νομίμως υποβλη-
θείσα.

- Οι γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα 
κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε 
θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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- 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, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

    Αριθμ. 2590 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-

λους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνω-

στικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (συ-
νεδρία υπ’ αρ. 827/22.09.2022) και λαμβάνοντας υπόψη 
την από 14.06.2022 (1452/14.06.2022) 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. 8, 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, 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, όπως τροποποιή-
θηκε από το άρθρο 46 του ν. 4521/2018,

6. της περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011,

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 (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 απόφαση 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/2020 (Β’ 2657) από-
φαση,

13. της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 
465) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού έκτου του 
ν. 4917/2022 (Α’ 67) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
66 του ν. 4950/2022 (Α’ 128),

14. του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), αποφά-
σισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή 
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: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία θεωρείται η επιστήμη, η 

οποία μελετά τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής λογοτε-
χνίας από τα προομηρικά και ομηρικά χρόνια έως και την 
Ύστερη Αρχαιότητα, την Δεύτερη Σοφιστική, αλλά και 
την πρόσληψη αυτών των κειμένων από την Λατινική, 
την Βυζαντινή και την Ύστερη Λογοτεχνία έως τις ημέ-
ρες μας. Η έρευνα αυτή μπορεί να εστιάσει σε κάποιον 
μεμονωμένο συγγραφέα ή είδος (genre) της αρχαίας ελ-
ληνικής Γραμματείας (π.χ. φιλοσοφία) και να μελετήσει 
το ερευνητικό αντικείμενο υπό ποικίλες προοπτικές και 
επιστημονικές μεθόδους όπως π.χ. την παλαιογραφία 
και την κριτική του κειμένου, την ερμηνευτική του μέσω 
διαφόρων ή συγχρόνων θεωριών και μεθόδων ερεύνης 
(π.χ. διακειμενικότητα, ενδοκειμενικότητα, Νέα κριτική, 
Δομισός κ.τ.ο.). Επίσης μελετά τα μεταγλωσσικούς και 
αυτοαναφορικούς δείκτες, οι οποίοι μπορούν να συ-
ντελέσουν στην ερμηνεία και παραγωγή νοήματος σε 
μετακειμενικό επίπεδο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψή-
φιοι και να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή 
διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία δύο (2) μηνών, την έναρξη και τη λήξη 
της οποίας θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία 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 αναφέ-
ρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο:

α) αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ),

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

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

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

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

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

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

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

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 254) όπου δε-
σμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 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.

Η μη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, έχει ως συνέπεια να θεωρείται η 
υποψηφιότητα του αιτούντος ως μη νομίμως υποβληθείσα.

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

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 6 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

    Αριθμ. 2084  
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους 

Δ.Ε.Π. του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παι-

δαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη 

βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστι-

κό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας (συ-
νεδρία υπ’ αρ. 494/21.09.2022), λαμβάνοντας υπόψη την 
από 13-09-2022 (υπ’ αρ. 70/13-09-2022) αίτηση εξέλιξης 
Επίκουρου Καθηγητή 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. 8, 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).

4. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011.
6. Της περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011.
7. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160).
8. Του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
9. Τα άρθρα 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
10. Της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
11. Του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
12. 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).

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

14. Της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 
(ΥΟΔΔ 465) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων και τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού έκτου  του 
ν. 4917/2022 (Α΄ 67) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
66 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).

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

16. Του άρθρου 6 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
17. Της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
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(Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 (Β’ 2657) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφάσισε:

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

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα Αναπληρω-
τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία 
της Εκπαίδευσης» του Τομέα Πρακτικής Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ως κλάδος της Κοι-

νωνιολογίας, μελετά το θεσμό της εκπαίδευσης, τις δο-
μές και τις λειτουργίες του, τις εκπαιδευτικές δράσεις και 
πρακτικές, αξιοποιώντας την κοινωνιολογική θεωρία, τα 
μεθοδολογικά εργαλεία και τις σχετικές ερευνητικές τε-
χνικές. Η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός, η εκπαιδευ-
τική και συνεπώς η κοινωνική ανισότητα, η εκπαίδευση 
ευπαθών ομάδων, οι πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και Δια Βίου Μάθησης, η αναπαραγωγή στο επίπεδο της 
στρωματοποιημένης δομής, η σύνδεση μεταξύ των δια-
δικασιών απόκτησης προσόντων, εργασίας και κοινωνι-
κής κινητικότητας, καθώς και σύγχρονα κοινωνικά φαι-
νόμενα όπως τα άτομα εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και απασχόλησης (Neets), και η αναβάθμιση προσόντων 
(upskilling) είναι πεδία που επιστημολογικά βρίσκονται 
στο επίκεντρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.

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

α) αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή μέσω 
πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ),

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

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

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

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

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

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

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

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

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

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 254) όπου δε-
σμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 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 δικαιολογη-
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.

Η μη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας, έχει ως συνέπεια να θεωρείται η 
υποψηφιότητα του αιτούντος ως μη νομίμως υποβληθείσα.

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

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

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

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 3 Οκτωβρίου 2022 

Ο Πρύτανης 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. εξ./21644 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και στο γνω-

στικό αντικείμενο «Βιολογία και Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την υπ’ αρ. 550/7-9-2022 εισήγηση της Συνέλευ-
σης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης και την από 12-7-2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή 
Καθηγητή, και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) των άρθρων 16 παρ.  1 και 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως το τελευταίο έχει τροποποιηθεί  από το 
άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο τέ-
ταρτο παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και το άρθρο 32 παρ. 3 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13),

2) των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129),

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
5) των άρθρων 15 παρ. 15 περ. ζ, 21 παρ. 2 περ. ιδ και 

84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β’ 225) (ΑΔΑ:ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) υπουργικής απόφασης, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/ 
83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) υπουργική απόφαση,

8) της παρ. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) 
αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό 
αντικείμενο «Βιολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Συνοπτική περιγραφή: «Το γνωστικό αντικείμενο αφορά 
στη μελέτη των ζωντανών οργανισμών και την έρευνα βα-
σικών βιολογικών διεργασιών όπως την κληρονομικότητα, 
τα χρωμοσώματα και τα γονίδια (Βιολογία), καθώς και στην 
προώθηση των γνώσεων για τους ζωντανούς οργανισμούς 
και το περιβάλλον στην εκπαίδευση, μέσω σύγχρονων δι-
δακτικών προσεγγίσεων, στη μελέτη και έρευνα αντιλή-
ψεων, γνώσεων, στάσεων, ικανοτήτων και συμπεριφορών 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων για τη φύση, το περι-
βάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα και στον σχε-
διασμό και αξιολόγηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για 
την διαμόρφωση ενεργών πολιτών για την αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την επίτευξη της 
βιωσιμότητας (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).

2) Βιογραφικό σημείωμα.
3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4) Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
-  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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι 
υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα-
γεί 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.

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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
φορέας 19-250 KAE 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 18 Οκτωβρίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
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    Αριθμ. εξ./21135 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

της Σχολής Επιστημών Αγωγής, στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή και με γνωστικό αντικεί-

μενο «Λεξικολογία και η Διδασκαλία της Νέας Ελ-

ληνικής Γλώσσας».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την 550/7-9-2022 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
την από 1-9-2022 αίτηση εξέλιξης Μόνιμου Επίκουρου 
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί από το 
άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), τις παρ. 1-6 του 
άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το άρθρο 9 
του ν.4521/2018 (Α’ 38) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13),

2) των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016,

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
4) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
5) 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),

6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β’  225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) υπουργικής απόφα-
σης όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/
86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) υπουργική απόφαση,

8) της παρ. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), 
αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Λεξικολογία και η Διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας».

Συνοπτική περιγραφή: «Το αντικείμενο της θέσης 
απαιτεί ένα στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και έρευ-
να στους επιστημονικούς κλάδους της Λεξικολογίας 
και της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Συγκεκριμένα, 
το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει έρευνα και ανά-
λυση σε λεξιλογικά ζητήματα της Νέας Ελληνικής και 
έρευνα στη μάθηση και τη διδασκαλία του λεξιλογίου της 
ελληνικής γλώσσας (ενδεικτικά: διδακτικές εφαρμογές, 
στρατηγικές μάθησης λεξιλογίου, σύνταξη παιδαγωγι-
κών λεξικών)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).

2) Βιογραφικό σημείωμα.
3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4) Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
- 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 χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι 
υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα-
γεί 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.

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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
φορέας 19-250 KAE 0251)

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο 18 Οκτωβρίου 2022 
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03029632811220008*


		2022-11-30T12:40:27+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




