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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ,
εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ με θητεία, του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη και χαρακτηρισμός ύλης και
υλικών με τη χρήση φασματοσκοπίας εκπομπής ακτίνων –Χ».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (αριθμ. συν. 345/20-11-2019) έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 746/1970 (ΦΕΚ 267/τ. Α’/12-12-1970), «Ίδρυση του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 207 (ΦΕΚ 179/τ. Α’/06-09-1999), «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών», τις διατάξεις του π.δ/τος 26 (ΦΕΚ 45/τ. Α’/16-03-2009) «Μετονομασία
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» και τις
διατάξεις του ν. 4452/2017, άρθρο 27 «Ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στο Παν/μιο Ιωαννίνων
και ένταξη του ΤΜΕΥ».
3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις».
4. Την 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΦΕΚ 465/τ.ΥΟΔΔ/17.08.2018) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων.
5. Τις διατάξεις των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄131).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 79, 80 και 81 του ν. 4009/2011(Α΄195).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄254).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄83) καθώς και της 126603/Ζ2/29-07-2016
εφαρμοστικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α΄38).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
14. Το π.δ. 134/99 (Α’ 132).
15. Το π.δ. 118/2002 (Α΄99).
16. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ/τος 147/2009 (Α΄189).
17. Την υπ’ αριθμ. 20378 κανονιστική απόφαση (ΦΕΚ 2664/τ. Β΄/01-07-2020) με θέμα «Προσωρινή
ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων προκήρυξης θέσεων, της διαδικασίας επιλογής και
περιοδικής αξιολόγησης 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.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

18. Την υπ’ αρ. 345/20-11-2019 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την προκήρυξη μιας κενής θέσης της
κατηγορίας ΕΔΙΠ.
19. Το υπ’ αριθμ. 1379/τ. Γ’/22-08-2019 ΦΕΚ διορισμού του κ. Δημητρίου Αναγνωστόπουλου μέλους
Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
20. Την υπ’ αριθμ. 84/18-09-2019 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 1726/τ.
Γ’/01-10-2019) περί παραίτησης του κ. Δημητρίου Αναγνωστόπουλου από τη θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π.
του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
21. Το υπ’ αριθμ. 89185/Ζ2/04-06-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Προκηρύξεις θέσεων μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.»

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ με θητεία, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής
βαθμίδας Δ΄ με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη και χαρακτηρισμός ύλης και υλικών με τη
χρήση φασματοσκοπίας εκπομπής ακτίνων –Χ»
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την μελέτη υλικών με Ακτίνες Χ και γενικότερα με φασματοσκοπικές και
άλλες τεχνικές για τον χαρακτηρισμό των υλικών. Το μέλος ΕΔΙΠ αναμένεται να προσφέρει διδακτικό έργο
κυρίως στα εργαστηριακά μαθήματα αλλά και στα αντίστοιχα θεωρητικά τα οποία αναφέρονται σε
τεχνικές χαρακτηρισμού, να (συν)επιβλέπει διπλωματικές εργασίες και να συντελεί στην ορθή λειτουργία
του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Οι προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσεις είναι:
 Κατοχή διπλώματος ή πτυχίου ΑΕΙ συναφούς με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο για
το οποίο προορίζεται η θέση.
 Συναφής μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 Γνώση Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

Δικαιολογητικά για την υποβολή της υποψηφιότητας είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Αντίγραφα τίτλων πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης πτυχίων από Α.Ε.Ι
της αλλοδαπής συνυποβάλλονται και οι σχετικές πράξεις ή βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 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 χρήση της ελληνικής γλώσσας.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
5. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας, εφόσον πρόκειται για
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αντίστοιχα (σε ηλεκτρονική μορφή).
6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (σε ηλεκτρονική μορφή).
7. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ισοδύναμο.
9. Πιστοποιητικό Γέννησης, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
11. Εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του
αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει
στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση, άλλως υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου
δεσμεύεται ότι θα έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή θα έχει απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού του. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
12. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό
-

-

Τα δικαιολογητικά 9, 10 και 11 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Το δικαιολογητικό 12 θα κατατεθεί στην Υπηρεσία από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί με
προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας
του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση
του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς
τους απονεμόμενους από τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις και να φέρουν σφραγίδα γνησιότητας
υπογραφής και ιδιότητας του υπογράφοντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν
συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
εμπρόθεσμα.
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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

