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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 46287/2-7-2021
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας Π.Ε.
βαθμίδας Δ’ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική - Γεωλογία Ελλάδας».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την από 30-3-2021 εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών, σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 29, 79, 80, 81 του ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
(Α’ 195).
2) Την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).
3) Την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016
(Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4) Τα άρθρα 7 και 8, όπως ισχύουν με το άρθρο 67
του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 70), 15 και 84 του ν. 4485/17 (114 Α’)«Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
5) Το άρθρου 41 του 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
6) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132) και του ν. 2731/1996 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 138).
7) Το π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κα-
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τάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 99).
8) Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 147/2009 «Πλήρωση θέσεων, εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις μελών ΕΔΙΠ»
(Α’ 189).
9) Το υπ’ αρ. 89185/Ζ2/4-6-2019 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10) Την από 29-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου
«Όροι και προϋποθέσεις προκήρυξης θέσεων και διαδικασίας επιλογής μελών των κατηγοριών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016
(Α’ 83) και μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του»
(Π.Π. 489/29-10-2020, Β’ 4891).
11) Την υπ’ αρ. 454/17-12-2020 πράξη (Γ’ 142/2021)
του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία ο Κωνσταντίνος Σούκης
διορίστηκε σε κενή οργανική θέση επίκουρου καθηγητή
με θητεία στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
της Σχολής Θετικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο
«Γεωτεκτονική-Μικροτεκτονική-Γεωλογική Χαρτογράφηση» (ημερ. ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων
4.2.2021).
12) Την υπ’ αρ. 545/23-2-2021 Πρυτανική Πράξη αποδοχής παραίτησης του Σούκη από θέση Ε.ΔΙ.Π. (Γ’ 513).
13) Την από 30/3/2021 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση
μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ, ως εξής::
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
-Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας Π.Ε., βαθμίδας Δ’ με γνωστικό
αντικείμενο «Τεκτονική - Γεωλογία Ελλάδας».
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Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική - Γεωλογία Ελλάδας» αναλύεται συνοπτικά ως ακολούθως: Τεκτονική
Το αντικείμενο της Τεκτονικής περιλαμβάνει τη μελέτη
της παραμόρφωσης των πετρωμάτων στις τρεις διαστάσεις και σε όλες τις κλίμακες παρατήρησης. Την παραμόρφωση και τους μηχανισμούς παραμόρφωσης των
ορυκτών στη μικροσκοπική κλίμακα, τις παραμορφωτικές δομές μερικών μέτρων έως μερικών χιλιομέτρων
στη μεσοσκοπική κλίμακα και τέλος τη μακροσκοπική
κλίμακα που εξετάζει την παραμόρφωση του φλοιού
της Γης. Η εξέταση της παραμόρφωσης περιλαμβάνει
την περιγραφή της παραμόρφωσης, την ανάλυση των
κινήσεων και των δυνάμεων που οδήγησαν στην παραμόρφωση και τη διάκριση διαδοχικών σταδίων εξέλιξης
μέχρι την τελική παραμόρφωση των πετρωμάτων.
Γεωλογία Ελλάδας
Το αντικείμενο της Γεωλογίας Ελλάδας εξετάζει τη γεωλογική δομή και εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού τόξου
και του Ελληνικού χώρου γενικότερα. Επιπλέον, διακρίνει
και εξετάζει τις ευρύτερες γεωτεκτονικές μονάδες, και
ιδιαίτερα τις γεωτεκτονικές ενότητες των Ελληνίδων, μεταμορφωμένες και μη, και τους ορογενετικούς κύκλους
που τις έχουν επηρεάσει, και τέλος την απεικόνιση σε
γεωλογικές τομές σε διάφορες κλίμακες.
Προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης είναι:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης και β) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.
15784, Ζωγράφου, τηλ. 210-7274279) την υποψηφιότητά
τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα
τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
α)Αίτηση
β)Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου
γ)Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των λοιπών
τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, πρέπει να
συνυποβάλλονται και οι σχετικές πράξεις ή βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με τις οποίες αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους
απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση, με υποχρέωση
προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης το αργότερο κατά
τον χρόνο της κρίσης,
δ)Βιογραφικό Σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα
ε)τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις τα οποία πρέπει να συνοδεύονται με τα σχετικά
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης,
στ)Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο τίτλος της
διπλωματικής εργασίας, του υποβληθέντος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
ζ)κάθε πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο της εμπειρίας
και των προσόντων τους.
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβά-
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λουν, 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 Γ’1 επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
- Το 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.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 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 γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 14328
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παραγωγής Βιοϊατρικών Ενώσεων».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδρία: 377/23-3- 2022), και λαμβάνοντας υπόψη την από
18.3.2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και
σύμφωνα με:
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 π. δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΕΠΕΠΘ» (Α’ 132),
11. το π.δ. 105/2013 Μετονομασία Τμήματος και Ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Α’ 137),
12. την 131955/Ζ1/03.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
13. τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
14. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019,
15. 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.
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο: «Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι
Παραγωγής Βιοϊατρικών Ενώσεων».
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τον σχεδιασμό και
την ανάπτυξη μεθόδων για την παραγωγή/σύνθεση καινοτόμων βιοϊατρικών ενώσεων. Οι ενώσεις αυτές παρουσιάζουν άμεσο επιστημονικό ενδιαφέρον όχι μόνο
για την μελέτη του μηχανισμού δράσης τους αλλά και
για τις βιοϊατρικές εφαρμογές τους στην θεραπευτική
αντιμετώπιση διαφόρων παθολογιών. Το προτεινόμενο
γνωστικό αντικείμενο:
1) αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του ΤΜΕΥ
2) είναι απόλυτα συναφές με το διδακτικό και ερευνητικό έργο που παρέχεται από το ΤΜΕΥ, και
3) προάγει τους στόχους του ΤΜΕΥ στον πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
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
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της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο
Τύπο:
α) αίτηση υποψηφιότητας
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:
1. Ενημερωμένο Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση αντικατάστασης του ή λήξης
της ισχύος του).
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 δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου
9 του ν. 4521/2018 προσόντα εκλογής.
Επιπλέον:
α) 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.
β) 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
Γ’1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της ελληνικής γλώσσας.
-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 Δ.Ε.Π. 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
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Α’ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής
πράξης διορισμού.
- 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 4 Απριλίου 2022
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Αριθμ. 15454
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (αρ.
συνεδ. 1001α/29-3-2022), λαμβάνοντας υπόψη την από
8-2-2022 αίτηση εξέλιξης Αναπληρώτριας Καθηγήτριας
και έχοντας υπόψη:
1. την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ την
παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του 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,
6. την περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) και την παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
7. την παρ. 4 το άρθρο 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 π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132),
11. το π.δ 105/2013 (Α’ 137), Μετονομασία Τμήματος
και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
12. το ν. 4559/2018, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις,
13. την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019,
14. την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017
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(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ 122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
15. την 131955/Ζ1/03.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)
θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική» του Παθολογικού Τομέα.
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου «Γενική Ιατρική»:
Το γνωστικό της Γενικής Ιατρικής (ΓΙ) περιλαμβάνει
τη διάγνωση ενός ευρέος φάσματος αδιαφοροποίητων
προβλημάτων υγείας, τη θεραπεία χρόνιων και οξέων
νοσημάτων, την κατ’ οίκον φροντίδα, τον συντονισμό της
φροντίδας με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και επαγγελματίες υγείας στην κοινότητα, κοντά στο σπίτι του ασθενούς. Στόχος αποτελεί η παρακολούθηση και διαχείριση
των συνήθων χρόνιων νοσημάτων, άλλων προβλημάτων
υγείας και συνηθισμένων καταστάσεων, που καταγράφονται στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ΠΦΥ), με βάση την ιατρική που βασίζεται στις ενδείξεις.
Περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού, το φορτίο
των χρόνιων νοσημάτων και της πολλαπλής νοσηρότητας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων
εφαρμόσιμων σε επίπεδο ΠΦΥ. Με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγείας, το γνωστικό
αντικείμενο της Γενικής Ιατρικής περιλαμβάνει τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με σκοπό την
παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Σημαντικό μέρος του γνωστικού αντικειμένου της
ΓΙ αποτελεί τέλος, η πρόληψη των νοσημάτων και η προαγωγή της στην κοινότητα. Εμπεριέχει την εκπαίδευση
και εφαρμογή της εστιασμένης στον ασθενή παροχής
φροντίδας (Person- Centered Care), που ανταποκρίνεται στις προσωπικές προτιμήσεις, ανάγκες και αξίες του
ασθενούς, διασφαλίζοντας την καθοδήγηση και λήψη
της κλινικής απόφασης με βάση αυτές. Συνοπτικά, το
γνωστικό αντικείμενο της ΓΙ περιλαμβάνει την παροχή
φροντίδας πρώτης επαφής του πολίτη με το σύστημα
υγείας, εστιασμένης στο πρόσωπο και στην οικογένειά
του, μακροχρόνιας, συνεχιζόμενης, συντονισμένης, ολιστικής και προσανατολισμένης στην κοινότητα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή 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
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στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή
της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο:
α) αίτηση υποψηφιότητας (νοείται η υποβολή υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος
ΑΠΕΛΛΑ),
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και τα
οποία δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ κατά την εγγραφή του.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση αντικατάστασής του ή λήξης
της ισχύος του)
2. Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς
και από την απόφαση ισοτιμίας.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν 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 δεσμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή 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.
β) 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
Γ’1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της ελληνικής γλώσσας.
-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 πράξης 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 αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
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λίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
-Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 18 Απριλίου 2022
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. Δ.Δ1.1/1223/Φ.006.6
Προκήρυξη μιας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Αναγνώριση Προτύπων σε Εικαστικές, Καλλιτεχνικές και Πολιτισμικές Εφαρμογές», στο
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου,
έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αρ. 108151/Z1/21-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής του υπογράφοντος την παρούσα,
Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου, ως Πρύτανη του Ιονίου
Πανεπιστημίου, με θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2024:
2. τον ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ειδικότερα: την περ. ζ’
της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ’ της παρ. 2 του
άρθρου 21, τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του νόμου
αυτού,
3. την παρ. 1 και την παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με
την περ. α’, της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017
(Α’ 17)] του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
4. την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως
αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α’) και μετά τις
αντικαταστάσεις που έλαβε με το άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών
των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016 (Α’ 129), και τις αντικαταστάσεις/προσθήκες που έγιναν με το άρθρο 9: «Προσόντα
εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του Κεφ. Γ’ του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
5. την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 «Τροποποιήσεις
του ν. 4009/2011» του ν. 4559/2018 (Α’ 142) με την οποία
αντικαταστάθηκαν το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ.
γ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011,
6. το άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016
(Α’ 129), και ειδικότερα την παρ. 7 και τις παρ. 9 έως και
14 του άρθρου αυτού,
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7. το άρθρο 9 «Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.» του
Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
8. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020
(Β’ 2657),
9. την παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α’ 195) και την παρ. 6 του άρθρου 26, Κεφ. Β’ του ν.
4386/2016 (83 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
παρ. 8 και 15 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)
και με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 8
του ν. 4485/2017 Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος,
10. την παρ. 28 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982 (Α’ 87),
11. τον ν. 2431/1996 (Α’ 175),
12. το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
13. την από 16-2-2017 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (Απόφαση
υπ’ αρ. 704 «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών
Ιονίου Πανεπιστημίου», Β’ 982) και
14. την υπό στοιχεία ΤΧΝ/169/09-03-2022 αίτηση για
εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή, που υπηρετεί στο Τμήμα,
15. την από 10-03-2022 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
του Ι.Π.,
προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο:
«Αναγνώριση Προτύπων σε Εικαστικές, Καλλιτεχνικές
και Πολιτισμικές Εφαρμογές»
στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
Πρόκειται για το γνωστικό σύνολο που συνδυάζει το
απαιτούμενο υπόβαθρο για την αναγνώριση και ταξινόμηση χαρακτηριστικών στοιχείων ή γεγονότων ενδιαφέροντος (προτύπων) σε οπτικοακουστικό υλικό τόσο
σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης
πρωτότυπων αλγορίθμων. Το προαπαιτούμενο υπόβαθρο αντλεί κατά μείζονα λόγο το περιεχόμενό του από
σπουδές σε ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και σε αναγνώριση προτύπων, καθώς από τις εφαρμογές τους στον
χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στο
ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης
της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα,
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους 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.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους.
Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν
στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και
μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 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.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται
γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις
οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου
από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7 του ν. 4210/2013, Α’ 254). Οι γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος
θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού του.
- 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.
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε
έντυπη μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου
της υποψηφιότητάς του/της.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Φορέας 1019-905, Ομάδα ΑΛΕ: 21).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 28 Μαρτίου 2022
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 6027
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμενο
«Επεξεργασία Σήματος για την Ανάλυση Επιστημονικών Παρατηρήσεων Μεγάλης Κλίμακας».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας
υπόψη την από 08-03-2022 εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και σύμφωνα με:
1) Τα άρθρα 16 και 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
2) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α’ 129).
3) Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69).
4) Την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, την περ. ιδ της
παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
5) Το π.δ. 134/1999.
6) Την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(Β’ 225) υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία Φ.
122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 (Β’ 2657) τροποποίηση
αυτής.
7) Την υπ’ αριθμό Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 (ΑΔΑ:
Ψ1Ι446ΜΤΛΗ-Ψ5Μ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, με
θέμα: «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π.
στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2022».
8) Την υπ’ αρ. 476/20-01-2022 απόφαση της Συγκλήτου
(ΑΔΑ 949Ο469Β7Γ-ΤΣΘ) με την οποία κατανεμήθηκαν
δώδεκα (12) κενές οργανικές θέσεις ΔΕΠ στα Τμήματα
του Πανεπιστημίου Κρήτης,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σήματος για την Ανάλυση
Επιστημονικών Παρατηρήσεων Μεγάλης Κλίμακας».
- Περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στον Τομέα Εφαρμογών και καλύπτει διδακτικές ανάγκες τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
του Τμήματος. Η θέση αφορά στην περιοχή της Επεξεργασίας Σήματος με έμφαση στη μελέτη και ανάπτυξη
μεθόδων δειγματοληψίας, επεξεργασίας και ανάλυσης
πολυδιάστατων και πολυτροπικών σημάτων μέσω τεχνικών βελτιστοποίησης και μηχανικής μάθησης. Η έμφαση
δίνεται στην επεξεργασία και ανάλυση μεγάλης κλίμακας επιστημονικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, ένα
από τα πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενα αντικείμενα στην
Επεξεργασία Σήματος, με σαφή διεπιστημονικό ρόλο
σε πεδία, όπως η φυσική, η βιολογία και η επιστήμη του
διαστήματος.
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1.Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2.Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4.Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο κρίνει αναγκαίο ο κάθε υποψήφιος.
- Το 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.
- 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 αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ’1 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 συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), μετά
την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 30 Μαρτίου 2022
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
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