ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Στο ΦΕΚ 1016/17-12-2009 (τ.Γ’) δηµοσιεύτηκε η αριθµ. 7508/1-12-2009 απόφαση
του Πρύτανη, µε την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ∆ΕΠ του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(τηλ. Γραµµατείας: 2641074112, 74110, 74120 FAX: 2641074176
Email: skondyli@cc.uoi.gr )
Γ. Σεφέρη 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ )
Μία (1) θέση ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό
αντικείµενο «Ρύπανση και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος»
Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων & δικαιολογητικών λήγει στις 28-22010.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση
υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραµµατεία
του Τµήµατος ∆.Π.Φ.Π. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Επίσης θα συνυποβάλλουν:
1. Βιογραφικό Σηµείωµα και αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα
πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα, σε 18 αντίγραφα (σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή σε word)
2. Αντίγραφα (ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα) των τίτλων σπουδών τους. Σε
περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήµια της
αλλοδαπής απαιτείται και η αναγνώριση από τον ∆ιαπανεπιστηµιακό
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή τέως ∆Ι.ΚΑ.ΤΣΑ.
3. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθµια
Υγειονοµική Επιτροπή.
4. Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Προκειµένου για πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους, του οποίου την ιθαγένεια έχει
ο υποψήφιος.
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

δικαστικής

χρήσης

(αναζητείται

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να µην υπέχουν χρηµατική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους.

Το πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου
αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι που δεν έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσµεύονται ότι δεν θα
έχουν το κώλυµα αυτό κατά το χρόνο έκδοσης 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 υποβάλλουν 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 ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Τα δικαιολογητικά Υγείας και Ιθαγένειας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους
θα κατατεθούν το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της σχετικής
διαδικασίας εκλογής.

