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Προκήρυξη µιας θέσης µέλους ∆ΕΠ στο Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήµης
της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Μοντέλα Στοχαστικών ∆ιαφορικών
Εξισώσεων σε Εφαρµογές Πληροφορικής και Υλικών»
O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, έχοντας υπ’όψιν:

1. το άρθρο 14 παρ. 1, 4 και το άρθρο 45 παρ. 28 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄), όπως
ισχύουν σήµερα,
2. το Π.∆. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α΄),
3. το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/11.8.1997, τ. Α΄), όπως ισχύει σήµερα
4. τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20-3-07, τ. Α΄)
5. την µε αριθµ. πρωτ. Φ.122.1/350/141732/Β2/09-12-2011 (Ανακοινοποίηση στο Ορθό 2012-2011), εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
«Ερµηνεία διατάξεων του Ν. 4009/2011», περίπτωση Α.5: «Για τις περιπτώσεις εκλογής ή
εξέλιξης Αναπληρωτών και Επίκουρων Καθηγητών που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση
του Ν. 4009/2011, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις της παραγράφου 3, 4 του Ν. 2517/1997, που
ορίζουν τον ελάχιστο χρόνο παραµονής σε τρία έτη ανά βαθµίδα αντίστοιχα»
6. τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ. Α΄) όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-08-2012 τ. Α΄).
7. την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226)
8. τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 9γ, 10 παρ. 6ζ, 16 παρ. 1, 17, 18 παρ. 3, 19, 77 παρ. 3 και
4α, 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄), όπως ισχύουν σήµερα
9. τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011
τ. Α΄):
«3. Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές έχουν το δικαίωµα να
ζητήσουν την προκήρυξη θέσης στην επόµενη βαθµίδα ύστερα από παραµονή στη βαθµίδα
που κατέχουν, οι µεν αναπληρωτές για τέσσερα έτη, οι δε επίκουροι καθηγητές για έξι έτη.
Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη της θέσης είναι υποχρεωτική. Το γνωστικό
αντικείµενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη µε βάση τις ανάγκες της σχολής
και το γνωστικό αντικείµενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασµό µε το
συνολικό επιστηµονικό και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή
του. Αν οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόµενη βαθµίδα,
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έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης µετά από παρέλευση
τριών τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη µη εξέλιξή τους»
10. τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4115 (ΦΕΚ 24/30-01-2013 τ. Α΄)
«Επίκουροι µε θητεία Καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµίδα τους ή
εξέλιξη στην ανώτερη βαθµίδα ύστερα από τη συµπλήρωση τριετίας από τη δηµοσίευση
της πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και
για τη διαδικασία της µονιµοποίησης.
Σε περίπτωση µονιµοποίησής τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε
προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαµβάνουν έως
την εξέλιξή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχοντας τη δυνατότητα να
υποβάλουν αίτηση εξέλιξης οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται η συµπλήρωση επιπλέον
χρονικού διαστήµατος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή
τους και εφόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν
από το ίδρυµα κατά τη λήξη της θητείας τους».
11.την Κ.Υ.Α. αριθµ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619, τ. Β΄/16-10-2013) για
την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος ΑΠΕΛΛΑ
12.τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4386 (ΦΕΚ 83/11-5-2016): «Ρυθµίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» το οποίο τροποποιεί το άρθρο 19 του ν.4009/2011 ως εξής: «γ. Οι
Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην
επόµενη βαθµίδα ή µονιµοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, µε την συµπλήρωση τριετούς
υπηρεσίας από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη
για το διορισµό τους στη βαθµίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους»
13.τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν.4405 (ΦΕΚ129/13-7-2016): «Ρυθµίσεις
θεµάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»: «1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και
γ΄της παρ. 1 του άρθρου19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «…γ.
Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης
στην επόµενη βαθµίδα ή µονιµοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, µε την συµπλήρωση
τριετούς υπηρεσίας από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του
Πρύτανη για το διορισµό τους στη βαθµίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους.
Τα ως άνω ισχύουν και για τη µονιµοποίηση των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών. Οι
µόνιµοι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθµίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε µετά τη δηµοσίευση της πράξης
µονιµοποίησής τους».
14.τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν.4405 (ΦΕΚ129/13-7-2016): «Ρυθµίσεις
θεµάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»: «10. Η εκλογή και
εξέλιξη καθηγητή γίνεται µε ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης»
15.την υπ΄αριθµ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων
16. την υπ΄αριθµ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225 τ. Β’/31-1-2017) Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
17.τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4452 (ΦΕΚ 17/15-2-2017): «Ρύθµιση θεµάτων
Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των ΑΕΙ.»: «1.α) Η παρ.2 του άρθρου 16 του ν.
4009/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι Καθηγητές και οι αναπληρωτές Καθηγητές
εκλέγονται ως µόνιµοι. Οι επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για τριετή θητεία. Εντός
αποκλειστικής προθεσµίας (2) µηνών από την παρέλευση της τριετούς θητείας τους
µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους την ανανέωση της θητείας τους για άλλη µία τριετία
ή τη µονιµοποίησή τους στη βαθµίδα του επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στην
επόµενη βαθµίδα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19. Αν οι επίκουροι Καθηγητές δεν
ασκήσουν καµία από τις ανωτέρω δυνατότητες κατά την ως άνω αποκλειστική προθεσµία
απολύονται….β)…
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18. Τoν ν. 4485 (ΦΕΚ 114/ 4-8-2017, τ. Α’), και ειδικότερα το άρθρο 21:
Συνέλευση Τµήµατος
2ιδ). “Εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων µελών ∆ΕΠ και ασκεί τις
προβλεπόµενες από το νόµο αρµοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης µελών ∆.Ε.Π. και
Ε.Ε.Π., Ε.∆.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.”

Προκηρύσσουµε την ακόλουθη θέση µέλους ∆.Ε.Π. ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση µέλους ∆.Ε.Π. της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα
Πληροφορικής της Σχολής Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο
«Μοντέλα Στοχαστικών ∆ιαφορικών
Εξισώσεων σε Εφαρµογές Πληροφορικής και Υλικών».

Το γνωστικό αντικείµενο «Μοντέλα Στοχαστικών ∆ιαφορικών Εξισώσεων σε εφαρµογές
Πληροφορικής και Υλικών» στο Τµήµα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου
στοχεύει στη γνωστική προσέγγιση εφαρµοσµένων µοντέλων στοχαστικών διαφορικών
εξισώσεων σε προβλήµατα αιχµής σύνθετων συστηµάτων σε διεπιστηµονικά πεδία της
Πληροφορικής και ειδικότερα στοχαστικά δεδοµένα χρηστών και στοχαστικά δεδοµένα
σε εφαρµογές οικολογίας, γεωργίας και φυσικών καταστροφών. Λαµβάνοντας υπόψη τις
σύγχρονες τάσεις στην έρευνα για µοντελοποίηση και προσοµοίωση σύνθετων
συστηµάτων, όπου η εξέλιξη στο χώρο και το χρόνο λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα σε
πολλαπλές κλίµακες, τα µοντέλα των στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων προβάλουν ως
τα µόνα αξιόπιστα θεωρητικά εργαλεία για την πρόβλεψη της δυναµικής τους
συµπεριφοράς. Συνεπώς βασικός στόχος του προτεινόµενου γνωστικού αντικειµένου
αποτελεί η εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονες µεθοδολογίες µοντελοποίησης και
προσοµοίωσης σε διεπιστηµονικά πεδία αιχµής της Πληροφορικής, σε συµφωνία µε τα
διεθνή πρότυπα.

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
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο
πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ, µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ειδικότερα 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.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βιογραφικό σηµείωµα
Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα
Τα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα
∆ιδακτορική ∆ιατριβή
∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο
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.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλεται από τον/την εκλεγέντα/εκλεγείσα
στη Γραµµατεία του Τµήµατος:
1. Πιστοποιητικό Υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (τ. Α΄
254). Η υποχρέωση υποβολής του Πιστοποιητικού Υγείας υφίσταται µόνο για τον/την
εκλεγέντα/εκλεγείσα, και πρέπει να κατατεθεί µετά την εκλογή.
Σηµειώσεις:
1. 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.
2. 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2018 του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 15-01-2018
Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος
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