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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
µιας θέσης καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαιολογία του Χώρου»
στο Τµήµα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης – ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις του εδ. η της παρ. 18 του άρθρου 8, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 και της παρ. 22α του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισµός του
Ιονίου Πανεπιστηµίου,
2. τις διατάξεις του εδ. ζ της παρ. 6 του άρθρου 10 και του εδ. γ της παρ. 9 (όπως αναριθµήθηκε µε την παρ.
7 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012, ΦΕΚ 159, τ. Α΄) του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3. τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄),
4. τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου «Ρυθµίσεις θεµάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»
του Ν. 4405/2016 (129 Α΄),
5. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε θέµα: «Οδηγίες
εφαρµογής του ν. 4369 (Α΄27), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄129)»,
6. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
7. τις διατάξεις του άρθρου 14 και του άρθρου 45, παρ. 28, του Ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύουν σήµερα,
8. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (175 Α΄),
9. το Π∆ 134/1999 (132 Α΄),
10. την υπ’ αριθµ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Κατανοµή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού/µελών ∆ΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδηµαϊκό έτος 20162017», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 Απόφαση (Α.∆.Α.:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1),
11. την από 16-3-2016 Απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε την
οποία κατανεµήθηκαν οι ανωτέρω θέσεις στα ακαδηµαϊκά Τµήµατα του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
12. την από 6-4-2016 Απόφαση της 8ης Συνεδρίασης και την από 18-5-2016 Απόφαση της 9ης Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
13. την από 23-6-2016 Απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Κοσµητείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου,

1.

προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε θητεία, µε γνωστικό
αντικείµενο «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαιολογία του Χώρου» στο Τµήµα Ιστορίας της Σχολής
Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Το γνωστικό αντικείµενο της ως άνω θέσης περιλαµβάνει τη µελέτη του συνόλου των υλικών καταλοίπων του
αρχαίου ελληνικού και ρωµαϊκού πολιτισµού, µε στόχο τη αξιοποίησή τους ως µαρτυριών για την πολιτική,
οικονοµική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή του αρχαίου ελληνικού και ρωµαϊκού κόσµου. Με αφετηρία την
κλασική αρχαιολογία και τις σύγχρονες µεθόδους προσέγγισης των αρχαιολογικών δεδοµένων, το αντικείµενο της
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υπό προκήρυξη θέσης περιλαµβάνει επίσης τη µελέτη και ανάλυση των υλικών καταλοίπων στο χώρο (µνηµεία,
οικιστικά και άλλα κατάλοιπα, οχυρωµένοι χώροι, ίχνη των δρόµων, η σχέση των εγκαταστάσεων προς το
ανάγλυφο του εδάφους, ναυάγια και ανθρώπινα κατάλοιπα στον βυθό) και την ένταξή τους σε µία διαχρονική
οπτική η οποία µπορεί να εξυπηρετήσει και άλλες ιστορικές περιόδους. Εδώ εντάσσονται η θεµατική χαρτογραφία
και η µεταφορά σε έναν γεωγραφικό χάρτη των διαχρονικών καταλοίπων επί του εδάφους, όπου αποτυπώνεται ο
λειτουργικός και συµβολικός ρόλος των µνηµείων, οι µετακινήσεις των πληθυσµών, η δυναµική των οικισµών, οι
κοινωνικές δοµές, τα συστήµατα παραγωγής και κατανάλωσης, η εξέλιξη της οικονοµικής ζωής.
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.
Ειδικότερα, µαζί µε την αίτηση 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.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα
5. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) µε την οποία οι
υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους.
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 του Εκλεκτορικού Σώµατος, της
Εισηγητικής Επιτροπής και της Συνέλευσης του Τµήµατος που συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
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 υποβάλλονται γνωµατεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του
υποψηφίου από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄
254).
• 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.
• 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 του έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Η Προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 29-07-2016
Ο Πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος
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