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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 7563 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

και με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία - Νευ-

ροφυσιολογία».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 22.3.2021 εισήγηση της Γενικής Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής, και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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. του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 15, 

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

6. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφασης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοιας,

8. του άρθρου 1 του π.δ. 96/2013 «Κατάργηση - συγ-
χώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης» (Α΄ 133),

9. της υπ’ αρ. 16775/28.11.2017 (Β΄ 4472) πράξης του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης «Θέματα λειτουρ-
γίας της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης», σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017,

10. της υπό στοιχεία 57356/Ζ1/12.4.2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, σε Ιατρική Σχολή» (Β΄ 1413),

11. της υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-
φασης της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή 

τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη 
μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
(ΑΔΑ: 9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

12. της υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-
9ΤΜ) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρή-
της, περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα 
(11) Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία - Νευ-
ροφυσιολογία».

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.
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• 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, 7 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 7562 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

και με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 22.3.2021 εισήγηση της Γενικής Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,

8. τις διατάξεις του π.δ. 96/2013 άρθρο 1 «Κατάργη-
ση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Α΄ 133),

9. την υπ’ αρ. 16775/28.11.2017 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης «Θέματα λειτουργίας της 
μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης» (Β΄ 4472), σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017,

10. την υπό στοιχεία 57356/Ζ1/12.4.2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, σε Ιατρική Σχολή» (Β΄ 1413),

11. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-
φαση της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή 
τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη 
μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
(ΑΔΑ: 9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

12. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-
9ΤΜ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρή-
της, περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα 
(11) Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία».
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 
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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, 7 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 7561 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη-

τή ή του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό 

αντικείμενο «Καρδιολογία».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 22.3.2021 εισήγηση της Γενικής Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,

8. τις διατάξεις του π.δ. 96/2013 άρθρο 1 «Κατάργη-
ση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης» (Α΄ 133),

9. την υπ’ αρ. 16775/28.11.2017 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης «Θέματα λειτουργίας της 
μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης» (Β΄ 4472), σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017,

10. την υπό στοιχεία 57356/Ζ1/12.4.2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, σε Ιατρική Σχολή» (Β΄ 1413),

11. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 από-
φαση της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή 
τριακοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη 
μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
(ΑΔΑ: 9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

12. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-
9ΤΜ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρή-
της, περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα 
(11) Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Καρδιολογία».

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.
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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, 7 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 5959 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-

ου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη-

τή και με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη προ-

ηγμένων υλικών με εφαρμογές στην ενέργεια».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 17.3.2021 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,

8. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, 
με θέμα την «Κατανομή τριακοσίων πενήντα (350) θέ-
σεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια 
και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», με την οποία κατανεμήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-9ΤΜ) 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα (11) 
Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη προηγ-
μένων υλικών με εφαρμογές στην ενέργεια».

- Περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου:
Το Τμήμα αναζητά υποψηφίους που ενδιαφέρονται για 

την ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών (ανόργανο-οργανι-
κών ή οργανικών-οργανικών) υλικών, μοριακών συστη-
μάτων (π.χ., υπερμοριακές δομές) ή/και νανοδομημένων 
υλικών/νανοϋλικών με πιθανές εφαρμογές στην παρα-
γωγή, αποθήκευση και/ή διαχείριση και εξοικονόμηση 
ενέργειας. Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούνται οι ερευνη-
τικές κατευθύνσεις, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, 
τη σύνθεση και παραγωγή υλικών με προηγμένες μεθό-
δους, το σχεδιασμό κατάλληλων δομών και υλικών με τη 
χρήση υπολογιστικών εργαλείων, καθώς και τη μελέτη, 
κατανόηση και έλεγχο χημικών διεργασιών και δομής, 
δυναμικής και ιδιοτήτων, με προηγμένες μεθόδους χαρα-
κτηρισμού περίθλασης και σκέδασης, φασματοσκοπίας 
και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.

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.
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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, 12 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

Αριθμ. 5938 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-

ου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγη-

τή και με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Χημι-

κή Βιοανάλυση».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 17.3.2021 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,

8. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή τρια-
κοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-9ΤΜ) 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα (11) 
Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Χημική 
Βιοανάλυση».

- Περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου:
Το Τμήμα αναζητά υποψηφίους που να διαθέτουν δι-

δακτορικό και μεταδιδακτορική εμπειρία στην Ενόργανη 
Αναλυτική Χημεία, σε ερευνητικά προγράμματα και στην 
πανεπιστημιακή διδασκαλία. Στόχος είναι η ανάπτυξη 
νέων βιοαναλυτικών μεθόδων και τεχνικών, με έμφαση 
στη χρωματογραφία, στη φασματομετρία μάζας, στην 
ατομική ή μοριακή φασματομετρία, καθώς και σε συν-
δυασμούς αυτών των τεχνικών. Σκοπός είναι η εφαρ-
μογή τους στη μελέτη βιομορίων που παρουσιάζουν 
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ενδιαφέρον, σε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω πεδία: 
βιοχημεία, χημεία και ανάλυση τροφίμων, βιοϊατρικές 
επιστήμες, χημεία περιβάλλοντος.

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 πιστοποιητι-
κών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, 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, 12 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 5839 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμο-

σμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και 

Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγη-

τή ή του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό 

αντικείμενο «Θεμέλια των Μαθηματικών - Μαθη-

ματικά Θεμέλια Πληροφορικής».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 17.3.2021 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματι-
κών, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,

8. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή τρια-
κοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-9ΤΜ) 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα (11) 
Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ - ΑΛΓΕΒΡΑΣ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
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αντικείμενο «Θεμέλια των Μαθηματικών - Μαθηματικά 
Θεμέλια Πληροφορικής».

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, 12 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 5428 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-

ου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-

γητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστι-

κό αντικείμενο «Πειραματική Νανοφωτονική».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 10.3.2021 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,

8. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή τρια-
κοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-9ΤΜ) 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα (11) 
Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Πειραματική Νανοφωτονική».

- Περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου:
Η «Πειραματική Νανοφωτονική» αποτελεί πεδίο της 

Εφαρμοσμένης Φυσικής που μελετά, με πειραματική 
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ερευνητική μεθοδολογία, οπτικά φαινόμενα στη να-
νοκλίμακα καθώς και την αλληλεπίδραση της οπτικής 
ακτινοβολίας με αντικείμενα διαστάσεων νανοκλίμακας 
(νανοδομές, νανοδιατάξεις, νανοδομημένα υλικά). Το 
αντικείμενό της είναι ευρύ και εκτείνεται από τη βασική 
φυσική των οπτικών φαινομένων και την αλληλεπίδραση 
με υλικά σε πολύ μικρές κλίμακες διαστάσεων έως την 
επινόηση και ανάπτυξη οπτοηλεκτρονικών / φωτονικών 
διατάξεων για εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες, υπολο-
γιστές, αισθητήρες / ανιχνευτές, μικροσκοπία, καθώς και 
τις αναδυόμενες κβαντικές τεχνολογίες. Κατ’ εξοχήν μέσα 
υλοποίησης και μελέτης της νανοφωτονικής αποτελούν 
οι ημιαγωγοί, των οποίων οι ηλεκτρονικές και οπτικές ιδι-
ότητες, σε συνδυασμό με τις τεχνικές νανοδόμησής τους, 
καθιστούν δυνατή την παραγωγή, ανίχνευση, καθοδη-
γούμενη ροή και αλληλεπίδραση φωτονίων, σε μικρές 
χωρικές κλίμακες και σε μεγάλο εύρος καταστάσεων 
οπτικής πυκνότητας (έως και καταστάσεις μεμονωμέ-
νων φωτονίων). Στις ερευνητικές περιοχές νανοφωτο-
νικής περιλαμβάνονται οπτοηλεκτρονικές ημιαγωγικές 
διατάξεις, κβαντική φωτονική, πολαριτόνια, πλασμόνια, 
ολοκληρωμένα κυκλώματα φωτονικής, μεταϋλικά και 
μεταεπιφάνειες, φωτονικοί κρύσταλλοι και βιοφωτονική.

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, 6 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 5427 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-

ου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-

γητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό 

αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενερ-

γειών».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 10.3.2021 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,
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8. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή τρια-
κοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-9ΤΜ) 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα (11) 
Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
- Μία (1) κενή θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών».

- Περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου:
Το αντικείμενο της θέσης καλύπτει σύγχρονα θέμα-

τα της Κβαντικής Θεωρίας Πεδίων (bootstrap, ακριβείς 
μεθόδους επίλυσης και υπερσυμμετρία, υπολογισμός 
διαγραμμάτων Feynman), θέματα φυσικής θεμελιωδών 
σωματιδίων και αστροσωματιδίων καθώς και θέματα 
ολογραφίας και θεωρίας των χορδών (φυσική των μελα-
νών οπών σε κλασσικό και κβαντικό επίπεδο, εντροπία 
συμπλοκής και συνέργεια με την επιστήμη κβαντικής 
πληροφορίας.

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, 6 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 4979 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της 

Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμενο 

«Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Επεξεργαστών 

και Υπολογιστικών Συστημάτων».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 9.3.2021 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,

8. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή τρια-
κοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΔ2Δ469Β7Γ-9ΤΜ) 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
περί κατανομής των παραπάνω θέσεων, σε έντεκα (11) 
Ακαδημαϊκά Τμήματα, αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτο-
νική και Υλοποίηση Επεξεργαστών και Υπολογιστικών 
Συστημάτων».

- Περιεχόμενο του Γνωστικού Αντικειμένου:
Αρχιτεκτονική , μικροαρχιτεκτονική, υλοποίηση, και η 

αλληλεπίδραση των τριών όσον αφορά τη σχεδίαση: των 
ψηφιακών επεξεργαστών, της ιεραρχίας και των συστη-
μάτων μνήμης τους, της επικοινωνίας μεταξύ  επεξεργα-
στών και με τον έξω κόσμο, των επιταχυντών και άλλων 
μονάδων ειδικευμένης επεξεργασίας, και της σύνθεσης 
Υπολογιστικών Συστημάτων μέσω της συνένωσης και 
αποδοτικής συνεργασίας πλήθους από τα παραπάνω.

Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στον Τομέα Αρχιτε-
κτονικής Συστημάτων και καλύπτει διδακτικές ανάγκες 
τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα μαθημάτων του Τμήματος, επτά (7) μαθήματα 
[δύο κορμού (ΗΥ120, ΗΥ-225), δύο προπτυχιακά επιλο-
γής (ΗΥ-220, ΗΥ-425), και τρία μεταπτυχιακά (ΗΥ-523, 
ΗΥ-527, ΗΥ-534)]. Η νέα θέση ΔΕΠ είναι απαραίτητη 
για την κάλυψη των τριών (3) τουλάχιστο από αυτά τα 
μαθήματα, ενώ περαιτέρω ανάγκες θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν για την απαραίτητη ανάπτυξη του Τομέα, ο 
οποίος έχει μείνει στάσιμος από πλευράς ανθρώπινου 
δυναμικού εδώ και δεκαετίες.

- Εύρος Γνωστικού Αντικειμένου:
Το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο είναι υποσύνο-

λο μόνον του Τομέα Αρχιτεκτονικής Συστημάτων, αφού 
διαφέρει από άλλα γνωστικά αντικείμενα που επίσης 
περιλαμβάνονται στον Τομέα, όπως π.χ.: Αρχιτεκτονική 
Δικτύων Διασύνδεσης, Μικροηλεκτρονική, Λογισμικό 
Συστήματος, Γλώσσες, Περιβάλλοντα (runtimes), και 
Εργαλεία Παράλληλου Προγραμματισμού, Συστήματα 
Αποθήκευσης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και άλλα.

Ταυτόχρονα, το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο έχει 
σημαντικό εύρος, αφού περιλαμβάνει τα θέματα που 

απαριθμήθηκαν παραπάνω. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
τα παρακάτω ειδικευμένα θέματα, που είναι διακριτά 
μεταξύ τους, περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης:

- Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου, π.χ. μέσω προσο-
μοιώσεων.

- Αρχιτεκτονική όπως αυτή επηρεάζεται από την τε-
χνολογία, τα εργαλεία, και την πολυπλοκότητα της υλο-
ποίησης.

- Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας.
- Η ιεραρχία μνήμης.
- Επιταχυντές και μονάδες ειδικευμένης επεξεργασίας.
- Υπολογιστικά Συστήματα μέσω επικοινωνίας και απο-

δοτικής συνεργασίας των παραπάνω.
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 
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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, 30 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

 

Αριθμ. 3723 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετι-

κών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και με γνω-

στικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας 
υπόψη την από 3.3.2021 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας, και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), των παρ. 
1-6 του τέταρτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του 
άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

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

3. το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
4. την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
5. τις διατάξεις του έβδομου εδαφίου της παρ. 15 του 

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

6. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) όμοια,

8. την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας, με θέμα την «Κατανομή τρια-
κοσίων πενήντα (350) θέσεων για την πρόσληψη μελών 
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 
9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), με την οποία κατανεμήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης δεκαέξι (16) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9. την υπ’ αρ. 454η/18.2.2021 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των πα-

ραπάνω θέσεων, σε έντεκα (11) Ακαδημαϊκά Τμήματα, 
αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙ-

ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνω-
στικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική».

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.
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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, 17 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

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