ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κέρκυρα, 07-09-2012

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αρ. πρωτ.: Δ.Δ1.1/2689/Φ.006.5.

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη
Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού»

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην συνεδρίασή της 2 η/06-042012, λαμβάνοντας υπόψη την από 19-01-2012 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, την από 15-02-2012
απόφαση της Προσωρινής Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011(195 Α΄)
2. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του Ν.2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (69 Α΄)
3. των άρθρων 21 και 23 του Ν.3549/2007 (69 Α΄)
4. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν.2517/1997 (160 Α΄)
5. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν.2083/1992
6. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν.2517/1997
7. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 και
8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Λογισμικού»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (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 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.



Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 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 να 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.

5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής.



Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατώνμελών 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. 1599/86 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 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 τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 07-09-2012
Η Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή – Παπασαλή

