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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
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Περιφέρειες

4

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

Αρ. Φύλλου 1451

Μικρών Μηρυκαστικών)» από υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Aνθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9710747281/12-09-2018).
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με την 10658/167277/03-12-2018 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.
3 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) όπως ισχύει, του άρθρου
1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14), του Κεφ Β΄ του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) όπως ισχύει, του Κεφ. Δ΄ του
π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α΄ 191), των άρθρων 5 παρ. 2 και 6
παρ. 2 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134), του π.δ. 80/2016
(ΦΕΚ Α΄ 145), του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄ 138), την παρ. 1
περ. κστ του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει, την Réf. Ares. (2018)
3922714/24-07-2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία, μεταξύ άλλων, τροποποιεί το άρθρο
2 της SANTE/EM/AH/2017/10529/EXOTIC DISEASES/EL
απόφασης χρηματοδότησης σχετικά με την διάρκεια
του Προγράμματος «Επιτήρηση και λήψη μέτρων για
τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης Δερματίτιδα Βοοειδών,
Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη
των Μικρών Μηρυκαστικών)» και την επεκτείνει μέχρι
την 31-12-2018, την αριθμ. 1376/13948/07-02-2017
(ΦΕΚ Β΄ 395) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αριθμ. 1816/4542/10-01-2018
(ΑΔΑ: 7ΔΠ54653ΠΓ-Κ84) απόφαση έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου του Νικολόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη, ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιατρικού, μέχρι
31-12-2018 από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Επιτήρηση και λήψη μέτρων για
τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης Δερματίτιδα Βοοειδών,
Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των

Ι

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με την 768/14.11.2018 απόφαση του Δημάρχου Κέας,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76
του ν. 3584/2007, κατόπιν της με αριθμ. 70/2018 θετικής
γνωμοδότησης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Προσωπικού Ο.Τ.Α. Κυκλάδων (αριθμ. 4/2018 πρακτικό),
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Κέας ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του Ρόκκου, σε κενή οργανική θέση
του ΟΕΥ του Δήμου Κέας, από τον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού
στον κλάδο ΠΕ Διοικητικών Οικονομολόγων, επειδή έχει
τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κέας: 4237/16-11-2018).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
72703/30.11.2018).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΛΑΒΟΥ
Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Με την 155/14.11.2018 πράξη του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυ-
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

πλιέων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.)» Ν. Αργολίδας, που εκδόθηκε
αφού λήφθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις α) των άρθρων
23 και 42 παρ. 3 του ν. 3584/2007 και β) του άρθρου 28
του ν. 4305/2014, 2) η αριθμ. 2830/20.9.2018 (ΦΕΚ 1163/
τ.Γ΄/15.10.2018) απόφαση της Προέδρου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που αφορά το διορισμό
της Χατζή Αθανασίας του Νικολάου σε κενή οργανική
θέση του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών και 3) το από 12.11.2018 πρωτόκολλο ορκωμοσίας της ανωτέρω υπαλλήλου, διαπιστώνεται η από 12.11.2018 αυτοδίκαιη παραίτηση της
υπαλλήλου Χατζή Αθανασίας του Νικολάου κλάδου ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων
(Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.)» λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο (διορισμός στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7543591091/
14.11.2018).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 257882/30.11.2018).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Τρίπολης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Με την 372/15234/08.06.2018 απόφαση του Δημάρχου Κεφαλλονιάς, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 183 του
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύουν, της παρ. 6
του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), 28 παρ.
6 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), 105 του ν. 4483/2017
(ΦΕΚ 107 Α΄) και 38 του ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24 Α΄), καθώς και της 4-38/31.05.2018 θετικής γνωμοδότησης
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού Νομού
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, μετατάσσεται ο υπάλληλος με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του Δήμου Κεφαλλονιάς Ηλίας Απέργης του Ελευθερίου από τον κλάδο ΥΕ Εργατών, όπου υπηρετεί, στον
ανώτερο κλάδο ΔΕ Τεχνικών, με μεταφορά της θέσης
που κατέχει, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών του Δήμου
Κεφαλλονιάς: 14754/04.06.2018).
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Κεφαλλονιάς ως την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2018 και πρόβλεψης για τα επόμενα
έτη του Δήμου Κεφαλλονιάς: 13061/24.05.2018).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 263751/30.11.2018).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Με την 174103/6199/30-11-2018 πράξη του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007
και των άρθρων 159 και 160 του ν. 3852/2010 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Τζίμα Ευάγγελου του Θωμά, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, με μόνιμη οργανική θέση, κλάδου TE Τεχνολόγων
Γεωπονίας, με βαθμό Α΄ από 30-11-2018, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, με
την οποία εμμένει αμετάκλητα στην από 15-11-2018
πρώτη αίτηση παραίτησης.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2376710177/30-11-2018).
(Αριθμ. βεβ. του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, περί
ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών: 165052/5783/
27-11-2018).
Με την 174202/6208/30-11-2018 πράξη του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007 και
των άρθρων 159 και 160 του ν. 3852/2010 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Κρητικού Δημήτριου του Γεωργίου, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, με
μόνιμη οργανική θέση, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α΄ από 30-11-2018, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, με την οποία εμμένει αμετάκλητα στην από 12-11-2018 πρώτη αίτηση παραίτησης.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4788316491/30-11-2018).
(Αριθμ. βεβ. του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, περί
ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών: 162651/5610/
27-11-2018).
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ι

4

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 405
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης
ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό» του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας
υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (συν. αριθμ. 1049/8/05-07-2018), ύστερα από

Τεύχος Γ’ 1451/07.12.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

την εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συν. αριθμ. 35η/
15-06-2018), αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας κενής (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό» του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ
της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 άρθρου
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
3. Της 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) και του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
4. Της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195).
5. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997
(Α΄ 160).
6. Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
7. Της περ. αα και ββ της παρ. 1 και των παρ. 2 του
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
8. Του π.δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και εξακολουθεί και ισχύει.
9. Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 173/2009 (Α΄ 200) «Ίδρυση
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων».
11. Του π.δ. 105/2013 (Α΄ 137) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α΄
17) «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων» και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
13. Των ερμηνευτικών εγκυκλίων Φ.122.1/58/22996/
Β2/5.3.2012 του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
14. Της απόφασης 122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017
(Β΄ 225) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
15. Της εγκυκλίου Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4.4.2018 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
16. Την απόφαση Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
της Αναπληρώτριας Υπουργού Αθανασίας Αναγνωστοπούλου, σύμφωνα με την οποία έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο μας δέκα επτά (17) θέσεις για την πρόσληψη
Διδακτικού Προσωπικού (μελών ΔΕΠ) για το έτος 2018.
17. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (συνεδρία: 1034/43/18.11.2016) σχετικά με
την κατανομή δέκα επτά (17) κενών θέσεων ΔΕΠ στα
Τμήματα (σχετ. έγγραφο Πρυτανείας 5549/28.11.2016).
Αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)
κενής θέσης ΔΕΠ ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Αρχιτεκτονικός
Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
στον Σχεδιασμό» εστιάζει αφενός στη συγκρότηση
της αρχιτεκτονικής σκέψης και γνώσης μέσω αλληλεπιδράσεων με τις επιστήμες και τις τέχνες, αφετέρου
σε κριτικές διερευνήσεις και ερμηνείες του ευρύτερου
πολιτισμικού πλαισίου παραγωγής, νοηματοδότησης
και αφομοίωσης του αρχιτεκτονικού έργου. Το σχετικό
διδακτικό έργο θα αποδίδει έμφαση στην ερευνητική,
κριτική και διεπιστημονική διάσταση της σχεδιαστικής
πράξης, εστιάζοντας στη διδασκαλία των μαθημάτων
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων που συντίθενται από εργαστηριακά και σεμιναριακά
σκέλη συνδυαστικά».
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 ΕτΚ και την ανάρτησή της
στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» όλα τα αναγκαία
δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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 ή αντίγραφο της αίτησης
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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.
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Επιπλέον απαιτούνται:
- 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 καθηγητή 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
Α΄ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής
πράξης διορισμού.
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- 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 Γ1 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 θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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