
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Αριθμ. 4241 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθ-

μίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνω-

στικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνε-
δρία αριθμ.:1064/09.09.2022) 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. 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 (Α’ 195)
5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
6. την περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011(Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. το άρθρο 9 και το άρθρο 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
(Υ.Ο.Δ.Δ. 465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και το άρθρο 66 του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του ν. 4950/2022 
(Α΄ 128),

14. το ν. 4559/2018, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις,

15. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019,
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 απόφαση 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

17. το υπ’ αρ. 10567/20.01.2022 έγγραφο της Πρυτα-
νείας σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 
συν. 1124/18.01.2022 για κατανομή 17 κενών θέσεων 
ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ομόφωνη ει-
σήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου συν. υπ’ αρ. 1709/ 
17.01.2022 υπ’ αρ. συν. 1124/18.01.2022 για κατανομή 17 
κενών θέσεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

18. την υπό στοιχεία Φ.165374/Ζ2/17.12.2021 από-
φαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) πλήρωσης μίας 
(1) κενής θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή επί θητεία στον Τομέα Οργανικής Χημεί-
ας και Βιοχημείας με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανική 
Χημεία».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Χημεία Οργανικών Ενώσεων: Σύνθεση, μελέτη, χημικές 

και φασματοσκοπικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων, 
βιοδραστικών και μη. Συνδετική Οργανική Χημεία: Ανά-
πτυξη ή/και βελτίωση νέων μεδόδων σύνδεσης οργανι-
κών ενώσεων και διερεύνηση μηχανισμών οργανικών 
αντιδράσεων. Φυσική Οργανική Χημεία: Φασματοσκο-
πία, υπολογιστικές μέδοδοι, διερεύνηση μηχανισμών 
οργανικών αντιδράσεων. Οργανομεταλλική Χημεία με 
εφαρμογές στην οργανική σύνδεση. Σχεδιασμός και 
Σύνδεση Οργανικών βιοδραστικών/φαρμακευτικών 
ενώσεων. Οργανοκατάλυση. Πράσινη Χημεία. Φωτοχη-
μεία και Συνδέσεις με τη χρήση φωτός. Στερεοχημεία 
και Ασύμμετρες Συνδέσεις. Απομόνωση Φυσικών Προϊ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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όντων, Προσδιορισμός Δομής και Ολικές Συνδέσεις φυ-
σικών προϊόντων. Συνδυαστική Χημεία και Ανάπτυξη 
Βιβλιοδηκών.

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 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 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 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, 27 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

      Αριθμ. 2171 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθ-

μίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνω-

στικό αντικείμενο «Ετερογενής κατάλυση στις 

χημικές βιομηχανίες και στις τεχνολογίες προ-

στασίας περιβάλλοντος».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνε-
δρία υπ’ αρ. 1060/20.05.2022) και έχοντας υπόψη:

1. την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ 
την παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 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 (Α’ 195),
5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
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6. την περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011(Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. το άρθρο 9 και το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
10. το άρθρο 463 του ν. 4957/2022,
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 (Α’ 137), Μετονομασία Τμήματος 
και Ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

13. την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4917/2022
(Α΄ 67), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4950/ 
2022 (Α΄ 128),

14. το ν. 4559/2018, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις,

15. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019,
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/Ζ2/30.06.2020 (Β΄ 2657) απόφα-
ση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

17. το υπ’ αρ. 10567/20.01.2022 έγγραφο της Πρυτανείας
σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου συν. υπ’ αρ. 
1124/18.01.2022 για κατανομή 17 κενών θέσεων ΔΕΠ 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ομόφωνη εισή-
γηση του Πρυτανικού Συμβουλίου συν. υπ’ αρ. 1709/
17.01.2022 συν. υπ’ αρ. 1124/18.01.2022 για κατανομή 17 
κενών θέσεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

18. την υπό στοιχεία Φ.165374/Ζ2/17.12.2021 από-
φαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) πλήρωσης μίας 
(1) κενής θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή επί θητεία στον Τομέα Βιομηχανικής 
Χημείας και Χημείας Τροφίμων με γνωστικό αντικείμενο: 
«Ετερογενής κατάλυση στις χημικές βιομηχανίες και στις 
τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Σύνθεση, χαρακτηρισμός και δραστικότητα στερεών 

καταλυτών. Ανάπτυξη νέων ή αριστοποιημένων κατα-
λυτικών υλικών, συσχέτιση δομικών/επιφανειακών-κα-
ταλυτικών χαρακτηριστικών, μελέτη καταλυτικών επι-
φανειών μέσω σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης, μελέτη 
μηχανισμών ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων. 

Προηγμένες ετερογενείς καταλυτικές διεργασίες οξεί-
δωσης. Εφαρμογές στερεών καταλυτών σε βιομηχανικές 
παραγωγικές διεργασίες (Υδρογονάνθρακες, Βιομάζα) 
και σε Τεχνολογίες Επεξεργασίας αποβλήτων και τοξικών 
ενώσεων.

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 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 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 
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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 υπο-
βληθείσα.

- 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, 4 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

      Αριθμ. 4237 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθ-

μίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνω-

στικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνε-
δρία υπ’ αρ. 1064/09.09.2022) και έχοντας υπόψη:

1. Την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ 
την παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 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 (Α’ 195),
5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),

6. την περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 
2011(Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. το άρθρο 9 και το άρθρο 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
(Υ.Ο.Δ.Δ. 465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων και το άρθρο 66 του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), όπως 
τροποποιήθηκε ε το άρθρο 66 του ν. 4950/2022 (Α΄ 128),

14. τον ν. 4559/2018, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις,

15. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019,
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/Ζ2/30.06.2020 (Β΄ 2657) απόφα-
ση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

17. το υπ’ αρ. 10567/20.01.2022 έγγραφο της Πρυτανεί-
ας σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου συν. υπ’ αρ. 
1124/18.1.2022 για κατανομή 17 κενών θέσεων ΔΕΠ στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ομόφωνη εισήγηση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου συν. υπ’ αρ. 1709/ 17.01.2022 
συν. υπ’ αρ. 1124/18.01.2022 για κατανομή 17 κενών θέ-
σεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

18. την υπό στοιχεία Φ.165374/Ζ2/17.12.2021 από-
φαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) πλήρωσης μίας 
(1) κενής θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή επί θητεία στον Τομέα Οργανικής Χημείας 
και Βιοχημείας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης 

περιλαμβάνει εργαστηριακή έρευνα (wet lab) στη βι-
οχημεία πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων και νου-
κλεϊκών οξέων.

Επικεντρώνεται σε διερεύνηση μηχανισμών μετα-
βολισμού και ρύθμισης, καθώς και σε μοριακούς μη-
χανισμούς λειτουργίας αυτών των βιολογικών μορίων. 
Μελέτες που εστιάζονται σε θεωρητικές/υπολογιστικές 
προσεγγίσεις ή/και σε τεχνικές, που όμως δεν προχω-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17305Τεύχος Γ’ 3178/22.12.2022

ρούν σε πειραματική βιοχημική τεκμηρίωση και αξιο-
ποίηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω μελετών, 
δεν εμπίπτουν στη συνάφεια της θέσης.

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 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 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 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, 3 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

      Αριθμ. 4283 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέ-

σης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 

και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντι-

κείμενο «Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής (συνεδρία υπ’ αρ. 454/19.10.2022) και 
έχοντας υπόψη:

1. Την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ 
την παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 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 (Α’ 195)
5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
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6. την περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/ 
2011 (Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
9. το άρθρο 9 και το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
10. το άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
11. την πράξη - απόφαση του Πρύτανη του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων υπ’ αρ. 3329/18.10.2022 σχετικά με 
την ανάκληση διορισμού μέλους Δ.Ε.Π.,

12. την παρ. 1β του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
13. 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),

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

15. την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτα-
νη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και το άρθρο 66 του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.  4950/
2022 (Α΄ 128),

16. τον ν. 4559/2018, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις,

17. 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/Ζ2/30.06.2020 (Β΄ 2657) απόφα-
ση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

18. το άρθρο 27 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), αποφάσισε:

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή (με θητεία) με γνωστικό αντικείμενο 
«Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Επεξεργασία Φυ-

σικής Γλώσσας» εντοπίζεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων 
και συστημάτων που επιτρέπουν σε υπολογιστές να επε-
ξεργάζονται, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα 
φυσικής γλώσσας. Ενδεικτικές περιοχές έρευνας που 
σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο είναι:

- συστήματα ερωταποκρίσεων φυσικής γλώσσας για 
διάφορους τύπους δεδομένων όπως ιατρικά και βιολο-
γικά δεδομένα, οντολογίες, συλλογές εγγράφων από τον 
παγκόσμιο ιστό,

- παραγωγή κειμένων και εξαγωγή γνώσης από δεδο-
μένα και οντολογίες του παγκόσμιου ιστού,

- κατάταξη κειμένων, συμπεριλαμβανομένης της διή-
θησης ανεπιθύμητου περιεχομένου,

- αυτόματη εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα, εξό-
ρυξη γνώμης και ανάλυση συναισθήματος,

- μέθοδοι και εργαλεία επεξεργασίας της Ελληνικής 
γλώσσας, συντακτικοί αναλυτές, συστήματα αναγνώρι-
σης ονομάτων οντοτήτων.

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 υποψη-
φιότητας 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 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 
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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 κατα-
τεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε θέση 
μέλους Δ.Ε.Π., πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης δι-
ορισμού 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, 3 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

 

      Αριθμ. 4235 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθ-

μίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνω-

στικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνε-
δρία αριθμ.:1064/09.09.2022) και έχοντας υπόψη:

1. την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ 
την παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 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 (Α’ 195)
5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195)
6. την περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011(Α’ 195) και τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69)
9. το άρθρο 9 και το άρθρο 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
(Υ.Ο.Δ.Δ. 465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτα-
νη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και το άρθρο 66 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,

15. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019,
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/Ζ2/30.06.2020 (Β΄ 2657) απόφα-
ση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

17. το υπ’ αρ. 10567/20.01.2022 έγγραφο της Πρυτανεί-
ας σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου συν. υπ’ αρ. 
1124/18.01.2022 για κατανομή 17 κενών θέσεων ΔΕΠ στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ομόφωνη εισήγηση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου συν. υπ’ αρ. 1709/17.01.2022 
συν. υπ’ αρ. 1124/18.1.2022 για κατανομή 17 κενών θέ-
σεων ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

18. την υπό στοιχεία Φ.165374/Ζ2/17.12.2021 από-
φαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) πλήρωσης μίας 
(1) κενής θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή επί θητεία στον Τομέα Ανόργανης και 
Αναλυτικής Χημείας με γνωστικό αντικείμενο: «Ανόρ-
γανη Χημεία».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Συνθετική Ανόργανη Χημεία - σύνθεση και χαρακτη-

ρισμός υποκαταστατών, συμπλόκων, βιοδραστικών 
ενώσεων, καταλυτών, μοριακών ανόργανων υλικών και 
τροποποίησή τους - με εφαρμογές- στην κατάλυση, την 
ενέργεια, τα φάρμακα, σε θέματα βιοανόργανης Χημείας 
και περιβάλλοντος- και μελέτη του μηχανισμού τους.
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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 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 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 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, 3 Νοεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

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