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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Αριθμ. 475 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμα-

κευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοχημεία 

με ιδιαίτερη έμφαση στη ραδιοφαρμακευτική 

χημεία».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρίαση αριθμ. 
566/23-07-2020,) επί της από 16-07-2020 αίτησης εξέ-
λιξης επίκουρου καθηγητή με μονιμότητα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) της παρ.  15ζ του άρθρου 15, της παρ.  2ιδ του 
άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114),

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α’ 129),

3) της περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38)] και της περ. γ’ [όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και 
την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)] της 
παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)] του ν. 4009/2011 
(Α’ 195),

4) της παρ.  2 του άρθρου 16 του ν.  4009/2011, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
(225 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία 
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 

ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίη-
σης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νο-
μιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 
4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπη-
ρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρ-
τισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερι-
κών μελών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 υπουργική απόφαση 
(Β’ 2657),

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432) 
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη), αποφά-
σισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ.
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοχημεία 
με ιδιαίτερη έμφαση στη ραδιοφαρμακευτική χημεία».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Περιλαμβάνει σχεδιασμό, σύνθεση, χαρακτηρισμό 

δομής (π.χ. με φασματοσκοπικές μεθόδους) και μελέτη 
των βιολογικών ιδιοτήτων οργανικών ενώσεων και με-
ταλλικών συμπλόκων - οργανομεταλλικών ενώσεων με 
σκοπό την πιθανή θεραπευτική τους χρήση. Επιπλέον πε-
ριλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη σύνθεση, την ανάλυση με 
χρωματογραφικές μεθόδους και τη μελέτη βιολογικών 
ιδιοτήτων ενώσεων επισημασμένων με ραδιονουκλίδια 
που χρησιμοποιούνται ως ραδιοφαρμακευτικές ενώσεις 
(ραδιοαπεικονιστικά ή ραδιοθεραπευτικά μέσα).»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
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του Ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο πληροφοριακό σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη-
μοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγρα-
φο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. 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 αρμό-
δια υπηρεσία πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου 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, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Ι 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 Αριθμ. 13585  
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθ-

μίδα του αναπληρωτή καθηγητή, της Ιατρικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό 

αντικείμενο «Γενική Ιατρική και Δημόσια Υγεία». 

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 2-11-2020 εισήγηση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής και την υπ’ αρ. 336/26-10-2020 αίτηση 
εξέλιξης του επίκουρου καθηγητή, και σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 

1. της παρ. 1 των άρθρων 16 και 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ-
θρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), τις παρ. 1-6 του τέταρ-
του άρθρου του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13), 

2. των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129), 

3. της παρ. 1 α και β του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17), 

4. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), 
5. τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 15 των άρθρων 

15, 21, το εδάφιο ιδ της παρ. 2, παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 

6. του π.δ. 134/1999, 
7. την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β’ 225) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7), 
και την υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 
τροποποίηση (Β’ 2657), 

8. του π.δ. 96/2013 «Κατάργηση - συγχώνευση τμη-
μάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της» (Α’133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
π.δ. 128/2013 (Α’ 195), 

9. την υπ’ αρ. 16775/28-11-2017 απόφαση του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Κρήτης «Θέματα λειτουργίας της 
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μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης» (Β’ 4472), σε εφαρμογή της διάταξης 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. την υπό στοιχεία 57356/Ζ1/2018 υπουργική από-
φαση «Μετονομασία της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σε Ιατρική Σχολή» (Β’ 1413), 
αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με 
γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική και Δημόσια 
Υγεία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας). 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα. 
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου. 
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο κρίνει ανα-

γκαίο ο κάθε υποψήφιος. 
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι 
υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - 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 μεταπτυχι-

ακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση, υποχρεούται να καταθέσει πιστοποίηση υγείας 
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστο-
ποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχι-
άτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), μετά 
την εκλογή. 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ειδ. Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

  Ηράκλειο, 16 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

     

 Αριθμ. 13588  
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης 

Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 

γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστή-

ματα». 

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 03-11-2020 εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, την υπ’  αρ. 
854/26-10-2020 αίτηση εξέλιξης του αναπληρωτή κα-
θηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. της παρ. 1 των άρθρων 16 και 19 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ-
θρου 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), τις παρ. 1-6 του άρ-
θρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και την παρ. 3 του άρθρου 32 
του ν. 4589/2019 (Α’ 13), 

2. των παρ.  9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129), 

3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), 
4. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), 
5. τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 15 των άρθρων 

15, 21, το εδάφιο ιδ της παρ. 2, παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 

6. του π.δ. 134/1999, 
7. την υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β’ 225) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7), 
και την υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 
τροποποίηση (Β’ 2657), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής: 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.
Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα». 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτε-
ρικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να 
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας). 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα. 
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου. 
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο κρίνει ανα-

γκαίο ο κάθε υποψήφιος. 
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη-
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι 
υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - 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 μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση, υποχρεούται να καταθέσει πιστοποίηση υγείας 
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστο-
ποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχι-
άτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), μετά 
την εκλογή. 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. 
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 16 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03022063112200004*
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