
   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθ. 339 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στον 

Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυ-

ση». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών (Συνεδρία αριθμ. 125/21-4-2016 και Συνεδρία αριθμ. 
126/29-6-2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Μα-
θηματικών (Συνεδρία αριθμ. 606/13-4-2016 και Συνε-
δρία αριθμ. 608/22-6-2016), λαμβάνοντας υπόψη την 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(Συνεδρία αριθμ. 1029/38/17-3-2016) σχετικά με την κα-
τανομή είκοσι μία (21) κενών θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2016-2017 (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 11220/
18-3-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου):

1) Του άρθρου 8 παρ. 18(η), του άρθρου 9 παρ. 9(γ) 
καθώς και του άρθρου 10 παρ. 6(ζ) του Ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 του Ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/
2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν.4009/2011
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄).

5) Του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016, τ.Α΄).
6) Του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007, τ.Α΄).
7) Του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του 

Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄).
8) Του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87/1982, τ.Α΄)
9) Του Π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ.Α΄).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.122.1/ 

1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/2013, τ.Β΄), της 
εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 
και του εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.122.1/192/26335/Β2/
24-2-2014.

11) Της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

12) Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4386/2016
(ΦΕΚ 83/11-5-2016).

13) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4405/2016
(ΦΕΚ 129/13-7-2016).

14) Της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. Φ.122/1/88/ 
119483/Ζ2/20-7-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποφάσισε την προ-
κήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) 
κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:

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

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση» του Τομέα Μαθη-
ματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http: //apella.
minedu.gov.gr) με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι-
ολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μη-
νών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
με την αίτηση:

1. 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.

2. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσ-
σα και τουλάχιστον σε συνοπτική μορφή στην αγγλική 
γλώσσα.

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

• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-
βάλλονται μετά την εκλογή γνωματεύσεις α) παθολόγου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου 
είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
Ν.4210/2013.

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

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

• Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

• Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών 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 χρή-
ση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 
Φ11/63518/Ζ2/14-4-2016 και με αριθμ. πρωτ. Φ1176335/
Ζ2/20-4-2016).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

  

 Αριθ. 223 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή 

του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστη-

μών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε-

νο «Γλυπτική». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών 
αριθμ. συνεδ. 12/24-06-2016 και της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
(αριθμ. συν. 23/23-6-2016) και λαμβάνοντας υπόψη 
την απόφαση της Συγκλήτου αριθ. συνεδ. 1029/38/

17-3-2016, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση 
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκου-
ρου Καθηγητή σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της υπουργικής απόφασης Φ.122.1/19/31911/
Ζ2/24-2-2016, όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική 
απόφαση Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016.

2) Της παρ. 18η του άρθρου 8, της παρ. 9γ του άρθρου 
9, της παρ. 6ζ του άρθρου 10, των παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 16, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 77, της παρ. 22α 
του άρθρου 80 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα σε συνδυασμό με 
το άρθρο 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016, τ.Α΄) και 
με το άρθρο 4 του Ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129/2016, τ.Α΄).

3) Του Π.δ. 105/2013 (Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) (ΦΕΚ 137/2013, τ.Α΄).

4) Του άρθρου 23 του Ν.3549/2007.
5) Του Π.δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/1991, τ.Α΄).
6) Της παρ. 1 του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 4 του Ν.2517/1997.
7) Των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 6 και την παρ. 26 του 

άρθρου 28 του Ν.2083/1992 όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

8) Του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

9) Του Π.δ. 123/1984 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

10) Της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.122.1/
1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ2 2619/τ.Β΄/16-10-2013)
και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΠΕ.Θ. αριθμ. Φ.122.1/88/
119483/Ζ2/20-07-2016, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλε-

κτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση: https:apella.
minedu.gov.gr) με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι-
ολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μη-
νών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
με την αίτηση:

1. 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.

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσ-
σα και τουλάχιστον σε συνοπτική μορφή στην αγγλική 
γλώσσα.

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

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-
βάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
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και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4210/21-11-2013.

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

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

• Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει νια πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

• Οι πολίτες κρατών μελών 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-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (έγγραφο άρ. πρωτ. 
Φ11/67335/Ζ2/20-4-2016.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως 

 Ιωάννινα, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

     

 Αριθ. 230 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Βιο-

λογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαν-

νίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
αριθμ. συνεδ. 29/8-7-2016 και της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (αριθμ.
συν. 232/15-4-2016 και 233/3-6-2016) και λαμβάνο-
ντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου αριθ. συνεδ. 
1029/38/17-3-2016, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας κενής (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της υπουργικής απόφασης Φ.122.1/19/31911/Ζ2/ 
24-2-2016, όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική από-
φαση Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016.

2) Της παρ. 18(η) του άρθρου 8, της παρ. 9(γ) του άρ-
θρου 9, της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10, των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 16, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 77, της παρ. 22α 
του άρθρου 80 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα

3) Των παρ. 1 και 8 έως 14 του άρθρου 4 του Ν.4405/ 
2016.

4) Της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων αριθ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016.

5) Της υπ' αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(ΦΕΚ 2619 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

6) Του Π.δ. 105/2013 (ίδρυση Σχολής Επιστημών Υγείας 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

7) Του άρθρου 23 του Ν.3549/2007.
8) Του Π.δ. 134/1999.
9) Της παρ. 1 του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 4 του Ν.2517/1997.
10) Των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 6 και την παρ. 26 του 

άρθρου 28 του Ν.2083/1992 όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα 11)του άρθρου 14 του 
Ν.1268/1982 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟ-

ΓΙΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-

κτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http: //apella.
minedu.gov.gr) με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι-
ολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μη-
νών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
με την αίτηση:

1. 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.

2. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσ-
σα και τουλάχιστον σε συνοπτική μορφή στην αγγλική 
γλώσσα.

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

• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-
βάλλονται μετά την εκλογή γνωματεύσεις α) παθολόγου 
ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου 
είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
Ν.4210/21-11-2013.

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

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και 
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

• Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών 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 χρή-
ση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και θρησκευμάτων (έγγραφο άρ. πρωτ. 
Φ11/67335/Ζ2/20-4-2016.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

     

 Αριθ. 344 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή καθηγητή ή Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής 
αριθμ. συνεδ. 173/5.7.2016 και της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας (αριθμ. συν. 660/21.6.2016) και 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου αριθ. 
συνεδ. 1029/38/17-3-2016, αποφάσισε την προκήρυξη 
για την πλήρωση μιας κενής (1) θέσης καθηγητή, στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου 
καθηγητή σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της υπουργικής απόφασης Φ.122.1/19/31911/
Ζ2/24-2-2016, όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική 
απόφαση Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016.

2) Της παρ. 18η του άρθρου 8, της παρ. 9γ του άρθρου 
9, της παρ. 6ζ του άρθρου 10, των παρ. 2 και 3 του άρ-

θρου 16, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 77, της παρ. 22α 
του άρθρου 80 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

3) Των παρ. 1 και 8 έως 14 του άρθρου 4 του Ν.4405/ 
2016.

4) Της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων αριθ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/ 
20-7-2016.

5) Της υπ' αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(ΦΕΚ 2619 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

6) Του Π.δ. 105/2013 (Ίδρυση- συγκρότηση και ανασυ-
γκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

7) Του άρθρου 23 του Ν.3549/2007.
8) Του Π.δ. 134/1999.
9) Της παρ. 1 του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 4 του Ν.2517/1997.
10) Των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 6 και την παρ. 26 του 

άρθρου 28 του Ν.2083/1992 όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

11) Του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου καθηγητή στον Το-
μέα Γλωσσολογίας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορική 
Γλωσσολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.
minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 
(2) μηνών, από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης 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 

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.

2. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-

βάλλονται μετά την εκλογή γνωματεύσεις α) παθολόγου 
ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου 
είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
Ν.4210/21-11-2013.

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

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
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Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 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 απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

• Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών 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 χρή-
ση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε 
μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και θρησκευμάτων (έγγραφο άρ. πρωτ. 
Φ11/67335/Ζ2/20-4-2016.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

     

 Αριθ. 343 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φυσι-

κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών 

Σωματιδίων ή και Κοσμολογία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
τις εισηγήσεις της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επι-
στημών (αριθμ. συν. 125/21.4.2016 και 126/29.6.2016) 
και των Συνελεύσεων του Τμήματος Φυσικής (αριθμ. συν. 
463/21.3.2016, 468/13.06.2016), λαμβάνοντας υπόψη 
την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων στη Συνεδρία της αριθμ. 1029/38/17-3-2016 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 8 παρ.18(η), του άρθρου 9 παρ 9(γ) 
και του άρθρου 10 παρ. 6(ζ) του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/ 
Α/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Των παρ. 1,3 του άρθρου 16 του Ν.4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν.4009/ 2011
(ΦΕΚ 195/Α/2011).

5) Του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ87/Α/1982).

6) Του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του 
Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997).

7) Του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/2007).
8) Του Π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/Α/1999).
9) Του Π.δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/Α/2013).
10) Της υπουργικής απόφασης αριθμ. πρωτ: Φ.122.1/ 

19/31911/Ζ2/24-2-2016 όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. πρωτ: Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-02-2016.

11) Της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.122.1/ 
1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/16-10-2013).

12) Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4386/2016
(ΦΕΚ 83/11-05-2016).

13) Τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου του Ν.4405/
13-7-2016 (ΦΕΚ 129/13-07-2016).

14) Της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. Φ.122.1/ 88/ 
119483/Ζ2/20-07-2016 του Υπουργείου Παιδείας Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε την προκήρυξη για 
την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματι-
δίων ή και Κοσμολογία» του τομέα Θεωρητικής Φυσικής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό σύστη-
μα ΑΠΕΛΛΑ μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση 
δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. 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.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) 
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία 
του Τμήματος.

• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-
βάλλονται μετά την εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 7 
του Ν.4210/2013 τα οριζόμενα σε αυτό πιστοποιητικά, 
ήτοι: γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.

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

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και 
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα 
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αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 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 απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

• Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών 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 άνετα χρή-
ση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδεί-
ας σύμφωνα με τα έγγραφο αρ. πρωτ: Φ11/63518/Ζ2/
14-04-2016 και Φ1176335/Ζ2/20-4-2016.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

     

 Αριθ. 341 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στον 

Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Μαθηματική Ανάλυση». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών (Συνεδρία αριθμ. 125/21-4-2016 και Συνεδρία αριθμ. 
126/29-6-2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Μα-
θηματικών (Συνεδρία αριθμ. 606/13-4-2016 και Συνε-
δρία αριθμ. 608/22-6-2016), λαμβάνοντας υπόψη την 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(Συνεδρία αριθμ. 1029/38/17-3-2016) σχετικά με την κα-
τανομή είκοσι μία (21) κενών θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2016-2017 (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 11220/
18-3-2016 της Γραμματείας Συγκλήτου):

1) Του άρθρου 8 παρ. 18(η), του άρθρου 9 παρ. 9(γ) 
καθώς και του άρθρου 10 παρ. 6(ζ) του Ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/
2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 του Ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν.4009/2011
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄).

5) Του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016, τ.Α΄).
6) Της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 

Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/
2007, τ.Α΄).

7) Του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του 
Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄).

8) Του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87/1982, τ.Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του Ν.2083/1992 
(ΦΕΚ 159/1992, τ.Α΄) και ίσχυε κατά τη δημοσίευση του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄).

9) Του Π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ.Α΄).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.122.1/ 

1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/2013, τ.Β΄), της 
εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 
και του εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.122.1/192/26335/Β2/
24-2-2014.

11) Της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

12) Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4386/2016(ΦΕΚ 
83/11-5-2016).

13) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 (ΦΕΚ 
129/13-7-2016).

14) Της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. Φ.122/1/ 88/ 
119483/Ζ2/20-7-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφάσισε την 
προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή, ως εξής:

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

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική 
Ανάλυση» του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμή-
ματος Μαθηματικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http: //apella.
minedu.gov.gr) με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι-
ολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μη-
νών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
με την αίτηση:

1. 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.

2. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσ-
σα και τουλάχιστον σε συνοπτική μορφή στην αγγλική 
γλώσσα.
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4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-
βάλλονται μετά την εκλογή γνωματεύσεις α) παθολόγου 
ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου 
είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
Ν.4210/2013.

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

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

• Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών 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 χρή-
ση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 
Φ11/63518/Ζ2/14-4-2016 και με αριθμ. πρωτ. Φ1176335/
Ζ2/20-4-2016).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

  

 Αριθ. 340 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στον 

Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών (Συνεδρία αριθμ. 125/21-4-2016 και Συνεδρία αριθμ. 

126/29-6-2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Μα-
θηματικών (Συνεδρία αριθμ. 606/13-4-2016 και Συνε-
δρία αριθμ. 608/22-6-2016), λαμβάνοντας υπόψη την 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(Συνεδρία αριθμ. 1029/38/17-3-2016) σχετικά με την κα-
τανομή είκοσι μία (21) κενών θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το ακαδημαϊκό 
έτος 2016-2017 (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 11220/18-3-
2016 της Γραμματείας Συγκλήτου):

1) Του άρθρου 8 παρ. 18(η), του άρθρου 9 παρ. 9(γ) 
καθώς και του άρθρου 10 παρ. 6(ζ) του Ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 του Ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν.4009/2011
(ΦΕΚ 195/2011, τ.Α΄).

5) Του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016, τ.Α΄).
6) Του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69/2007, τ.Α΄).
7) Του άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του 

Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160/1997, τ.Α΄).
8) Του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87/1982, τ.Α΄).
9) Του Π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ.Α΄).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.122.1/ 

1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/2013, τ.Β΄), της 
εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 
και του εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ.122.1/192/26335/Β2/
24-2-2014.

11) Της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

12) Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.4386/2016(ΦΕΚ 
83/11-5-2016).

13) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 (ΦΕΚ 
129/13-7-2016).

14) Της ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθμ. Φ.122/1/88/ 
119483/Ζ2/20-7-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποφάσισε την προ-
κήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) 
κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία» του Τομέα Άλγεβρας 
και Γεωμετρίας του Τμήματος Μαθηματικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http: //apella.
minedu.gov.gr) με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι-
ολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μη-
νών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
με την αίτηση:
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1. 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.

2. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσ-
σα και τουλάχιστον σε συνοπτική μορφή στην αγγλική 
γλώσσα.

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

• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υπο-
βάλλονται μετά την εκλογή γνωματεύσεις α) παθολόγου 
ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου 
είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
Ν.4210/2013.

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

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

• Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

• Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών 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 χρή-
ση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων [έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 
Φ11/63518/Ζ2/14-4-2016 και με αριθμ. πρωτ. Φ1176335/
Ζ2/20-4-2016).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  

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