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ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ.201/2/27566/Ζ2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού
Προσωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και
λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
2) Την αριθμ. 9916/Β1/26-1-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 103/
τ.Β΄/30-1-2007).
3) Το αριθμ. 12697/Β1/1-2-2007 «Αξιολόγηση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4) Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 (Α΄ 175) «Διορισμός
ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δημόσια Διοίκηση».
5) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132) «Διορισμός ή πρόσληψη
πολιτών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του χώρου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».
7) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων - Μετονομασία υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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9) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α΄ 123).
10) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, της οποίας
η έναρξη έγινε στις 1-9-2007, μετά την αριθμ. 9918/Β1/
26-1-2007 «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων
στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008» απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11) Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./79/8417π.ε./21-06-2017
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών
πλήρωσης τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων)».
12) Την αριθμ. Φ.122.1/96/134586/Ζ2/08-08-2017
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13) Το αριθμ. 4/9-1-2018 πρακτικό της Ακαδημαϊκού
Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Βελλάς Ιωαννίνων.
14) Το αριθμ. 17/15-1-2018 έγγραφο της Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων.
15) Το αριθμ. Φ.201/1/27522/Ζ2/25-2-2020 έγγραφο
με το οποίο εγκρίθηκε η πίστωση της προκήρυξης από
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει του
άρθρου 29 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου
Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις».
16) Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, με γνωστικό
αντικείμενο «Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία», στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της
Ακαδημίας:
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1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και
λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του
ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).
3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία
για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά
τους.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
- Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Καταφατική δήλωση, σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού
αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής
διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα
το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της υπουργικής
πράξης διορισμού του. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τους υποψηφίους το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν,
εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Φεβρουαρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Αριθμ. 4886
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με θητεία στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της
Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο
«Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης».

Ο Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών λαμβάνοντας υπόψη:
α. Το αριθμ. 2457/3.7.2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
έγγραφο, με θέμα: «Κατανομή πρόσθετων θέσεων για
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα
Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», με το οποίο
κατανεμήθηκαν 5 θέσεις στο Ίδρυμα,
β. την απόφαση της Συγκλήτου περί κατανομής μιας
θέσεως (πράξη Πρύτανη: 4140/30.10.2019) πρόσληψης
διδακτικού προσωπικού/μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών,
γ. την απόφαση 2/16.12.2019 της Συνέλευσης του
Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής
Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
(Α.Σ.Κ.Τ.) (ΑΔΑ: ΩΤΨΕ46Ψ8ΝΖ-ΘΓ1) και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1. Του άρθρου 15 παρ. 15 (ζ) και του άρθρου 21 παρ. 2
(ιδ) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2017), όπως ισχύουν,
2. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει τροποποιημένο με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και του
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
3. του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
4. του άρθρου 2 του ν. 3282/2004 (Α΄ 208),
5. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
6. της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016,
του ν. 4386/2016 και του ν. 4405/2016»,
7. της Φ.122.1/6/14241/Z2/27-1-2017 απόφασης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-1-2017),
8. της αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4.4.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση
μίας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με θητεία, ως εξής:
Aνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία
της Σύγχρονης Τέχνης».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να
τα κοινοποιήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Θεωρί-
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ας και Ιστορίας της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών της
Aνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πατησίων 42, Αθήνα,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η μη
υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και
σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του
Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, προκειμένου
να είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
6. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (θα προσκομισθεί στην υπηρεσία πριν από την έκδοση της τελικής
πράξης διορισμού).
7. Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού). Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
(θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού).
9. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
(θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού).
10. Να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και οι άρρενες
υποψήφιοι υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
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11. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 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 προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικό Φορέα 23-200,
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΟΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 185
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης
μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«ΓΕΩΡΓΙΑ».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας
(συνεδρία: 15η/22-07-2019) και έχοντας υπόψη: α) την
αριθμ. Φ.21388/Ζ2/12-02-2019 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) την απόφαση της αριθμ. 1062/28-03-2019 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έγγραφο Πρυτανείας
της αριθμ.: 16930/23-04-2019), γ) την αριθμ. 20948/2019
(ΦΕΚ 2356/τ.Β΄/18-6-2019) απόφαση του Πρύτανη «Μεταφορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα Τμήματα
του Πανεπιστημίου θέσεων Διδακτικού Προσωπικού/
μελών ΔΕΠ» και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ
της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016
(ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-07-2016).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), και του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) –όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)– όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
5. Των παρ. 3, 4 του άρθρου 1 και της παρ. 3 και 4 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
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6. Των άρθρων 23 «Γνωστικά αντικείμενα και Προκηρύξεις θέσεων Μελών Δ.Ε.Π.» και 25 «Διορισμός Μελών
Δ.Ε.Π.» του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Τις περ. β (ββ, αα) της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
8. Tου ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/3-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων Φ.122.1/350/141732/
Β2/9-12-2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις 20-12-2011)
και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 του Υπουργείου
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (Β΄ 225) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Της 122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Tην απόφαση της αριθμ. 1062/28-03-2019 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σχετικά
με την κατανομή δύο θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Γεωπονίας,
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ Γεωπονίας
ΤΜΗΜΑ Γεωπονίας
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «ΓΕΩΡΓΙΑ».
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία» αποτελεί κλάδο
της Γεωπονικής Επιστήμης που ασχολείται με την μελέτη, την παραγωγική αξιοποίηση, τη γενετική βελτίωση,
την εξέλιξη της καλλιεργητικής τεχνικής και την προστασία πολλών ετήσιων ποωδών φυτών, ορισμένα εκ των
οποίων έχουν μεγάλη οικονομική σημασία. Ειδικότερα
στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωργίας, περιλαμβάνονται τα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, τα Βιομηχανικά και
Ενεργειακά φυτά καθώς και η μελέτη της βιοοικολογίας
και της διαχείρισης των διαφόρων ζιζανίων, καθώς και
η αξιοποίηση της αυτοφυούς χλωρίδας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.
minedu.gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» όλα τα αναγκαία
δικαιολογητικά.
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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 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
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας,
η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της
σχετικής απόφασης εκλογής.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλλονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του
Τμήματος Γεωπονίας, στη διάθεση όλων των μελών του
Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.
Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης,
οι οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που
θα εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).
- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.
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- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 6 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Αριθμ. 455
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Aναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικά στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 1070/23-7-2019 απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (αριθμ.
5η/16-04-2019), την αριθμ. 20948 απόφαση (ΦΕΚ 2356/
τ.Β΄/18-6-2019) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της
παρ. 2 του άρθρου 21 και του άρθρου 24 και των παρ. 9
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-7-2016).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), και του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) –όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)– όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
5. Της παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4
του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
6. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Της περ. αα και της περ. ββ της παρ. 1 και των παρ. 2
και 3 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
8. Του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων 122.1/58/22996/
Β2/05-03-2012 του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και 122.1/88/119483/Ζ2/
20-07-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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11. Της 122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017 (Β΄ 225) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Της 122.1/43/55760/Ζ2/04-04-2018 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ.: 1062/28-3-2019), σχετικά
με την κατανομή δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
(σχετ. έγγραφο Πρυτανείας αριθμ.: 16930/23-4-2019),
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
κενής θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μία (1) κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικά στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του
Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης
“Παιδαγωγικά στην πρώιμη παιδική ηλικία” καλύπτει τον
κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης που αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών σε αναπτυξιακά κατάλληλες παιδαγωγικές δραστηριότητες-προγράμματα και διδακτικές
εφαρμογές στην πρώιμη παιδική ηλικία, μέχρι την ένταξη
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, μέσω της εφαρμογής
σύγχρονων παιδαγωγικών μοντέλων και μεθόδων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη
και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 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.
Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική
προθεσμία, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία
δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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 τον ΔΟΑΤΑΠ
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας,
η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της
σχετικής απόφασης εκλογής.
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4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλλονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του
Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης,
οι οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που
θα εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).
- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 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 υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Αριθμ. 8221
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσικοχημεία Φασματοσκοπία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνεδρία αριθμ.: 1005/18-10-2019) και λαμβάνοντας υπόψη
την από 9-10-2019 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ
της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του 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 (Α΄ 195),
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 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
6. της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195) και της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114),
7. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160),
8. του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
10. του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Ίδρυση συγκρότηση και
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»,
11. της 131955/Ζ1/03-08-2018 (ΦΕΚ 465/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-08-2018) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
12. του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
13. της Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017 (Β΄ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
14. της 122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) πλήρωσης
μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή στον Τομέα Φυσικοχημείας, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσικοχημεία - Φασματοσκοπία».
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Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο περιγράφει την πειραματική μελέτη των φυσικών φαινομένων που παρατηρούνται στα χημικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται
εφαρμογή των αρχών, των νόμων και των θεωριών της
Φυσικής σε προβλήματα της Χημείας χρησιμοποιώντας
φασματοσκοπικές τεχνικές αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής, ακουστικής κ.λπ. ακτινοβολίας με την
ύλη, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά
με τη δομή και τη δυναμική των χημικών ενώσεων ευρισκόμενων σε όλες τις φάσεις.
Λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις θερμοδυναμικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στις χημικές
αντιδράσεις, την ταχύτητα και το μηχανισμό τους, τη
μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων στα υπό μελέτη χημικά
συστήματα και τη σύνδεση μικροσκοπικών χαρακτηριστικών με μακροσκοπικές ιδιότητες.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του
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 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ειδικότερα,
οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου κ.τ.λ.) που
αποδεικνύει τα προσόντα τους.
7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να
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ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής
πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).
- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.
- Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
Η μη υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 2 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Αριθμ. 912
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Μη γραμμικές οπτικές διατάξεις νανοδομών για συστήματα οπτικών επικοινωνιών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συνεδρία αριθμ.:
11/8-05-2019), λαμβάνοντας υπόψη: α) την αριθμ.
Φ.21388/Ζ2/12-02-2019 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) την απόφαση της αριθμ.
1062/28-03-2019 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γ) την αριθμ. 20948/18-06-2019
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(ΦΕΚ 2356/τ.Β΄/2019) απόφαση του Πρύτανη «Μεταφορά θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα τμήματα του Πανεπιστημίου» 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 του άρθρου 24 και των
παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016
(ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-07-2016).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) –όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)– όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
5. Της παρ. 3 του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
6. Των άρθρων 23 «Γνωστικά αντικείμενα και Προκηρύξεις θέσεων Μελών Δ.Ε.Π.» και 25 «Διορισμός Μελών
Δ.Ε.Π.» του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Της περ. β αα) της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
8. Του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/3-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων Φ.122.1/350/141732/
Β2/9-12-2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις 20-12-2011)
και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/
88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (Β΄ 225) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Της 122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης
μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΤΜΗΜΑ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μη γραμμικές
οπτικές διατάξεις νανοδομών για συστήματα οπτικών
επικοινωνιών» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη
και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 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.
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Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προθεσμία οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία
θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής
απόφασης εκλογής.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την συνδρομή των τυπικών (ειδικών και γενικών)
προϋποθέσεων εκλογής.
7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλλονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης,
οι οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που
θα εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).
- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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
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δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου
ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας
Γ1 επιπέδου 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 υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών τα πρωτότυπα έγγραφαδικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Αριθμ. 202
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής
Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας
(συνεδρία: 15η/22-07-2019) και έχοντας υπόψη: α) την
αριθμ. Φ.21388/Ζ2/12-02-2019 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) την
απόφαση της αριθμ. 1062/28-03-2019 συνεδρίας της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έγγραφο
Πρυτανείας της αριθμ.: 16930/23-04-2019), γ) την αριθμ.
20948/2019 (ΦΕΚ 2356/τ.Β΄/18-6-2019) απόφαση του
Πρύτανη «Μεταφορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
στα Τμήματα του Πανεπιστημίου θέσεων Διδακτικού
Προσωπικού/μελών ΔΕΠ» και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ
της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016
(ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-07-2016).
3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), και του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) –όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)– όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
5. Της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 3 και 4του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
6. Των άρθρων 23 «Γνωστικά αντικείμενα και Προκηρύξεις θέσεων Μελών Δ.Ε.Π.» και 25 «Διορισμός Μελών
Δ.Ε.Π.» του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
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7. Τις περ. β, αα) της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
8. Του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/3-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων Φ.122.1/350/141732/
Β2/9-12-2011 (κοινοποιημένη στο ορθό στις 20-12-2011)
και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/
88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (Β΄ 225) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
12. Της 122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Την απόφαση της αριθμ. 1062/28-03-2019 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
σχετικά με την κατανομή δύο θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα
Γεωπονίας (έγγραφο Πρυτανείας της αριθμ.: 16930/
23-04-2019), αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ Γεωπονίας
ΤΜΗΜΑ Γεωπονίας
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ».
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία» αφορά τη
συστηματική μελέτη μεγάλου αριθμού καρποφόρων
ειδών, αειθαλών και φυλλοβόλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες και κατέχουν σημαντικό μερίδιο
στην γεωργική παραγωγή, όπως τα γιγαρτόκαρπα, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, ελιά, ακρόδρυα, ακτινίδιο,
αμπέλι, υποτροπικά, κ.ά. Εμπεριέχει για κάθε είδος ή για
κάθε ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία συστηματικής ταξινόμησης, μορφολογίας,
βιο-οικολογίας και των απαιτούμενων καλλιεργητικών
τεχνικών και μεθόδων για κάθε στάδιο, με στόχο την
ανάπτυξη, την παραγωγική εκμετάλλευση και φροντίδα
τους. Έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής αλλά και σύγχρονων μεθόδων
ως προς τις καλλιεργητικές τεχνικές, στο πλαίσιο αειφορικής διαχείρισης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.
minedu.gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, στην ανωτέρω δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» όλα τα αναγκαία
δικαιολογητικά.
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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 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
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας,
η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της
σχετικής απόφασης εκλογής.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 3, 4, 5, 6 υποβάλλονται και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του
Τμήματος Γεωπονίας, στη διάθεση όλων των μελών του
Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει.
Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης,
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οι οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που
θα εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της
πρυτανικής πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254)
- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου 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 υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 6 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*03002951303200012*

