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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. 85422
Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/
τριας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή».
Η Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετά
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης
Διαιτολογίας - Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας
και Αγωγής (συν. 85η/13.2.2020), λαμβάνοντας υπόψη
την από 28.1.2020 αίτηση εξέλιξης μόνιμης επίκουρης
Καθηγήτριας και σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις 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. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 και του
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), του
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), του άρθρου 9 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και του άρθρου 16 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 της περ. Α΄ του άρθρου 6
του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
4. Τις διατάξεις της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 225).
5. Τις Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4.4.2018 «Παρέχονται διευκρινίσεις» και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 «Οδηγίες
εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Τα π.δ. 206/1992 (Α΄ 97), 107/1999 (Α΄ 114) και
77/2013 (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132), αποφασίζει:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή/τριας ως εξής:

Αρ. Φύλλου 646

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας με
γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή».
Σύντομη περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή» μελετά
την πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση διατροφικών αλλαγών που σχετίζονται με οξεία ή χρόνια νοσήματα και
οφείλονται συνήθως σε ένδεια, υπερβολή ή ανισορροπία στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών κι ενέργειας.
Περιλαμβάνει τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας,
δηλαδή τη διατροφική αξιολόγηση, τη διατροφική διάγνωση και το σχεδιασμό της διατροφικής παρέμβασης
ατόμων που πάσχουν από νοσήματα, στα οποία η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την έκβασή τους με απώτερο
σκοπό την εξασφάλιση μιας καλής κατάστασης θρέψης.
H προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εγγραφούν στο
πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.
minedu.gov.gr) και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
υποψηφιότητά τους με όλα τα κάτωθι αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων / τίτλων σπουδών. Αν τα πτυχία/
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού
πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή αντίγραφο της
αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιμίας.
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Διδακτορική διατριβή.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί κατά την κρίση των
ενδιαφερόμενων να βοηθήσει στην επιλογή.
7. Προκειμένου για άρρενες υποψηφίους πρέπει να
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, περί
εκπλήρωσης ή μη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4066

Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης θα δεσμεύονται ότι
θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προκειμένου
για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στη χώρα των οποίων η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο
δημόσιο τομέα, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση
από αρχή της οικείας χώρας.
8. Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης θα
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια για την
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού υπηρεσία:
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,
• Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄,
• Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για
πολίτες άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α που θα επιλεγεί
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την
ιθαγένεια του οποίου έχει.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί οφείλει να καταθέσει γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατόπιν
παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2020
Η Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 15753
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
και με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την από 20.11.2019 εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. α) άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
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του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38 Α΄),
β) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
γ) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
δ) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
ε) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21
παρ. 2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του π.δ. 134/1999,
2. την Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
3. την Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το έτος 20192020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης δεκαεπτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,
4. την 418/17.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παραπάνω
θέσεων, στα δεκαέξι (16) 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 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με
γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• 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.
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• 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. 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 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254, τ.Α΄),
μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 15254
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
και με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοχειρουργική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την από 30.10.2019 εισήγηση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. α) των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του
ν. 4521/2018 (38 Α΄),
β) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
γ) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
δ) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
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ε) των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21 παρ. 2 εδάφιο
ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του π.δ. 134/1999,
2. τη Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
3. τη Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το έτος 20192020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης δεκαεπτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,
4. την 418/17.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης περί κατανομής των παραπάνω
θέσεων στα δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά τμήματα,
5. τις διατάξεις του π.δ. 96/2013 άρθρο 1 (ΦΕΚ
133/5.6.2013, τ.Α΄ «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
6. την 16775/28.11.2017 (ΦΕΚ 4472/19.12.2017, τ.Β΄)
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης «Θέματα λειτουργίας της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. την 57356/Ζ1/12.4.2018 (ΦΕΚ 1413/25.4.2018, τ.Β΄)
απόφαση του του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων «Μετονομασία της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε Ιατρική Σχολή»,
αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με
γνωστικό αντικείμενο «Παιδοχειρουργική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
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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. 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 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254, τ.Α΄),
μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 14750
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και με γνωστικό
αντικείμενο «Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την από 1.11.2019 εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38 Α΄),
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2. των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
5. των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21 παρ. 2 εδάφιο
ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),
6. του π.δ. 134/1999,
7. της Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
8. της Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
απόφασης του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το έτος 20192020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης δέκα επτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,
9. της 418/17.10.2019 απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παραπάνω
θέσεων, στα δεκαέξι (16) 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 ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,
με γνωστικό αντικείμενο «Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• 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
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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 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254, τ.Α΄),
μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 14174
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π.
του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική - Πιθανότητες».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (συνεδρία
147η/23.10.2019) και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. α) άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6 του
ν. 4405/2016 (129 Α΄), και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38 Α΄),
β) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
γ) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
δ) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
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ε) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21
παρ. 2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του άρθρου 41 παρ. 1β και 2 του ν. 4521/2018,
ζ) του π.δ. 134/1999,
2. τη Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7), αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Στατιστική - Πιθανότητες».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• 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. 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 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 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
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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 συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 (ΦΕΚ 254,
τ.Α΄), μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 14172
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με
έμφαση στην Βιοτεχνολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την από 25.10.2019 εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Χημείας και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. α) άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38 Α΄),
β) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
γ) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
δ) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
ε) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21
παρ. 2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του π.δ. 134/1999,
2. τη Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
3. τη Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το έτος 20192020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης δεκαεπτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,
4. την 418/17.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης περί κατανομής των παραπάνω
θέσεων, στα δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά τμήματα, αποφάσισε:
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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 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,
με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στην
Βιοτεχνολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• 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. 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 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχι-
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άτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 (ΦΕΚ 254,
τ.Α΄), μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 23 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 432
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (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 Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση σε θεμελιώδη
θέματα και τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης και
κατά προτεραιότητα στους τομείς της Μηχανικής Μάθησης, της Αναπαράστασης και Εξαγωγής Γνώσης και της Συλλογιστικής».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την από 10.12.2019 εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. α) άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38 Α΄),
β) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
γ) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
δ) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
ε) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21
παρ. 2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του π.δ. 134/1999,
2. τη Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
3. τη Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού / μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το έτος 20192020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης δεκαεπτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,
4. την 418/17.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παραπάνω
θέσεων στα δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά τμήματα, αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση
σε θεμελιώδη θέματα και τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης
και κατά προτεραιότητα στους τομείς της Μηχανικής
Μάθησης, της Αναπαράστασης και Εξαγωγής Γνώσης
και της Συλλογιστικής».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• 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. 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 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστο-
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ποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 (ΦΕΚ 254,
τ.Α΄), μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 27 Iανουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 57
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό
αντικείμενο «Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την από 5.12.2019 εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Βιολογίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38 Α΄),
2. των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
5. τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21
παρ. 2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄),
6. του π.δ. 134/1999,
7. της Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
8. της Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
απόφασης του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το έτος 20192020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης δεκαεπτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,
9. της 418/17.10.2019 απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παραπάνω
θέσεων, στα δεκαέξι (16) 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 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• 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. 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 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 (ΦΕΚ 254,
τ.Α΄), μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Τεύχος Γ’ 646/13.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 7 Iανουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Αριθμ. 42
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Νανοφυσική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την από 9.12.2019 εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φυσικής και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. α) άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38 Α΄),
β) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
γ) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
δ) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
ε) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21
παρ. 2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του π.δ. 134/1999,
2. τη Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
3. τη Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το έτος 20192020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης δεκαεπτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,
4. την υπ’ αριθμό 418/17.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης περί κατανομής
των παραπάνω θέσεων, στα δεκαέξι (16) 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 Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,
με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Νανοφυσική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
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σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• 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. 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 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 (ΦΕΚ 254,
τ.Α΄), μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 7 Iανουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 41
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας
υπόψη την από 09-12-2019 εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος Φυσικής και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. α) άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/2016 (129 Α΄), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38 Α΄),
β) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α΄),
γ) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α΄),
δ) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄),
ε) των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21 παρ. 2 εδάφιο
ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του π.δ. 134/1999,
2. τη Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225 Β΄)
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
3. τη Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή
πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι. για το έτος 20192020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης δεκαεπτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,
4. την 418/17.10.2019 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παραπάνω
θέσεων, στα δεκαέξι (16) 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 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με
γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Τεύχος Γ’ 646/13.05.2020

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 εξωτερικού, 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• 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. 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 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση, υποχρεούται να καταθέσει Πιστοποίηση Υγείας
για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013 (ΦΕΚ 254,
τ.Α΄), μετά την εκλογή.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 7 Iανουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 646/13.05.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*03006461305200012*

