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Κέρκυρα, 03-03-2016
Αριθµ. Πρωτ.: ∆.∆1.1/640/Φ.006.5

Προκήρυξη µιας θέσης Καθηγητή στο Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήµης
της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου της βαθµίδας του
Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιαχείριση ∆εδοµένων στον
Παγκόσµιο Ιστό».
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, έχοντας υπόψη:
1. 1. τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 9γ, 10 παρ. 6ζ, 16 παρ. 1, 17, 18 παρ. 3, 19,
77 παρ. 3, 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄), όπως
ισχύουν σήµερα.
2. τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 34 και του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/30-01-2013 τ. Α΄).
3. την υπ’ αριθµ. ∆.∆1.1/2960/Φ.0004/04-08-2014 κανονιστική απόφαση της
Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστηµίου (ΦΕΚ 2388/08-09-2014, τ. Β΄).
4. την Κ.Υ.Α. αριθµ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619, τ. Β΄/1610-2013).
5. τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20-3-07, τ. Α΄).
6. το άρθρο 14 παρ. 1, 4 και το άρθρο 45 παρ. 28 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ.
Α΄), όπως ισχύουν σήµερα.
7. το Π.∆. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α΄).
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8. το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/11.8.1997, τ. Α΄), όπως
ισχύει σήµερα.
9. την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΠΛΗΡ/55/21-1-2016 αίτηση εξέλιξης Επίκουρου
Καθηγητή του Τµήµατος Πληροφορικής.
10. την από 9-2-2016 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης του Τµήµατος Πληροφορικής.
11. την από 17-2-2016 απόφαση της 10ης Συνεδρίασης της Κοσµητείας της
Σχολής Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Προκηρύσσουµε την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα
Πληροφορικής της Σχολής Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιαχείριση ∆εδοµένων στον
Παγκόσµιο Ιστό».
Η συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειµένου έχει ως εξής:
Το γνωστικό αντικείµενο «∆ιαχείριση ∆εδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό» καλύπτει
µια ευρεία κλίµακα ερευνητικών θεµάτων όπως:-Kατανεµηµένοι αλγόριθµοι και
υπολογιστικά συστήµατα µεγάλης κλίµακας για διαχείριση (δεικτοδότηση,
αναζήτηση, επερώτηση, αποθήκευση) δεδοµένων µεγάλου όγκου στο διαδίκτυο
(δεδοµένα γράφων, ηµιδοµηµένα και αδόµητα δεδοµένα), -Αλγοριθµική και
συστηµική µελέτη τεχνολογιών αιχµής σχετικών µε την επεξεργασία (hadoop,
spark), αποθήκευση (Distributed FS, NoSQL, graphdatabases) και πλατφόρµες
ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου (cloud computing, P2P), -Σχεδιασµός και
υλοποίηση εφαρµογών και τεχνολογιών σε περιβάλλον παγκόσµιου ιστού, Λογισµικό ανοικτού κώδικα και ανοικτά πρότυπα/δεδοµένα/τεχνολογίες στον
παγκόσµιο ιστό.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
ολοκληρωµένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς
και κατάρτισης και τήρησης µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών
ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr)
την υποψηφιότητά τους µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της
Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ, µαζί µε όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά.
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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.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά
δηµοσιεύµατα.
4. Τα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
5. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή.
6. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
7. 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 (εφόσον πρόκειται
για άρρενες υποψηφίους). 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.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και θα είναι στη διάθεση όλων των
µελών της Ε.Ε.Ε.Κ. και των αξιολογητών και καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας εκλογής.
1.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται στη Γραµµατεία του
Τµήµατος:
1. Πιστοποιητικό Υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013
(τ. Α΄ 254).
2. 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.
3. 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.
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.
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

