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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1718013811/22-12-2017
Προκήρυξη μιας (1) κενής σέσης ΔΕΠ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του
επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία».
Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συν.
27-3-2017) και σύμφωνα με:
1) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως ισχύει με το
άρθρο αρθ. 70 ν. 4386/2016 (83 Α΄), το αρθ. τέταρτο του
ν. 4405/2016 (129 Α΄) και το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
2) το αρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και 84 παρ. 10
ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ αρθ. 6 ν. 2083/1992
(159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 αρθ. 23
ν. 3549/2007 (69 Α΄),
4) το αρθ. 14 ν. 1268/1982 (87 Α΄), όπως ισχύει με το αρθ.
28 παρ. 26 ν. 2083/1992 και το αρθ. 2 ν. 3282/2004 (208 Α΄),
5) το π.δ.134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α΄),
7) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄),
8) τη Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5-10-2016 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και
9) την από 8-11-2016 απόφαση κατανομής θέσεων της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας
- Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου
καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

Αρ. Φύλλου 211

«Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της
υπό πλήρωση θέσης:
Η Γαλλική και Συγκριτική Λογοτεχνία, ως γνωστικό
αντικείμενο, μελετά τη λογοτεχνική δημιουργία Γάλλων
και εν γένει Γαλλόφωνων συγγραφέων (από το Μεσαίωνα
ως τη σύγχρονη εποχή) και εξετάζει το έργο τους σε συνάρτηση είτε με συγγραφείς και ρεύματα ξένων λογοτεχνιών, είτε με άλλες μορφές έκφρασης της καλλιτεχνικής
δημιουργίας και της ιστορίας των ιδεών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύδυνση https://
apella.minedu.gov.gr):
α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προδεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληδούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
• Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου 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 πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. 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
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Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
• 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.
• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Τεύχος Γ’ 211/02.03.2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Με την 24/14.02.2018 πράξη της Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ Α΄ 99) και της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 117), κατατάσσονται σε βαθμίδες
τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών από 03.11.2017, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ ένταξης του σε θέση αυτής της κατηγορίας (ΦΕΚ
1091/03.11.2017, τ. Γ΄), ως ακολούθως:
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΜΗΜΑ
ΣΧΟΛΗ
Ντοροπούλου Μαρία
1
Π.Ε.
Α
Ψυχολογίας
Κοινωνικών Επιστημών
του Ελευθερίου
Μωραΐτου Δέσποινα
2.
Π.Ε.
Α
Ψυχολογίας
Κοινωνικών Επιστημών
του Δημητρίου
Ιεραπετρίτης Δημήτριος
Οικονομικής
Επιστημών Οικονομίας
3
Π.Ε.
Β
του Γεωργίου
και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης
Μπράιλας Αλέξιος
4
Π.Ε.
Α
Ψυχολογίας
Κοινωνικών Επιστημών
του Βασιλείου
Μπογιατζής Βασίλειος
Πολιτικής Επιστήμης
5
Π.Ε.
Β
Πολιτικών Επιστημών
του Αποστόλου
και Ιστορίας
Ευθυμιόπουλος Αχιλλέας
6
Π.Ε.
Α
Ψυχολογίας
Κοινωνικών Επιστημών
του Ευαγγέλου
Μελισσινού Αικατερίνης
7
Π.Ε.
Α
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κοινωνικών Επιστημών
του Δημητρίου
Μητσοπούλου Χρυσούλα
Πολιτικής Επιστήμης
8
Π.Ε.
Α
Πολιτικών Επιστημών
του Γεωργίου
και Ιστορίας
Η Πρύτανης
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 10477
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από

εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (συνεδρία 13-07-2017) και της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής (συνεδρία
13-02-2017) και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ.195/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α΄) και το άρθρο
τέταρτο παρ. 1-6 του ν. 4405/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α΄),
2. των παρ. 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄),
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3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-2- 2017/
τ. Α΄),
4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α΄),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α΄),
6. του άρθρου 14 παρ. 4 και 3 του ν. 1268/1982,
7. της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν. 4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου
10 του ν. 4009/2011,
8. του π.δ. 134/1999,
9. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017 (Φ.Ε.Κ. 225/31-01-2017/
τ. Β΄) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί
θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας
των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών,
10. τo ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017/τ. Α΄),
11. τη Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα την «Κατανομή θέσεων για την
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π.- Ε.Π. στα
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018»,
12. την απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 362/15-12-2016
συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων
καθηγητών στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
μελών ΔΕΠ, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά 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.
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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 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.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων
υποβάλλονται γνωματεύσεις 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 Α΄), μετά την εκλογή.
• 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 29 Αυγούστου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. 10475
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες
Δεδομένων».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (συνεδρία 13-07-2017) και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
(συνεδρία 04-07-2017) και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ. 195/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α΄) και το άρθρο
τέταρτο παρ. 1-6 του ν. 4405/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄),
2. των παρ. 9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν.4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄),
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02- 2017/
τ. Α΄),
4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α΄),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α΄),
6. του άρθρου 14 παρ. 4 και 3 του ν. 1268/1982,
7. της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν. 4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου
10 του ν. 4009/2011,
8. του π.δ. 134/1999,
9. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017 (Φ.Ε.Κ. 225/31-01-2017/
τ. Β΄) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί
θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας
των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών,
10. το ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017/τ. Α΄),
11. τη Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα την «Κατανομή θέσεων για την
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π.- Ε.Π. στα
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018»,
12. την απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 362/15-12-2016
συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων
καθηγητών στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
μελών ΔΕΠ, αποφάσισε:

Τεύχος Γ’ 211/02.03.2018

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλιμακώσιμα Κατανεμημένα Συστήματα και Υπηρεσίες Δεδομένων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά 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.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων
υποβάλλονται γνωματεύσεις 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 Α΄), μετά την εκλογή.
• 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
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Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 29 Αυγούστου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Αριθμ. 12817
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος
Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (συνεδρία 13-07-2017) και της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συνεδρία
22-06-2017) και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ. 195/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α΄) και το άρθρο
τέταρτο παρ. 1-6 του ν. 4405/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄),
2. των παρ. 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄),
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02- 2017/
τ. Α΄),
4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α΄),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α΄),
6. του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982,
7. της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν. 4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου
10 του ν. 4009/2011,
8. του π.δ. 134/1999,
9. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017 (Φ.Ε.Κ. 225/31-01-2017/
τ. Β΄) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικασία συγκρότησης
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί
θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας
των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4 του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών,
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10. τo ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017/τ. Α΄),
11. την αριθμ. Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα την «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
Δ.Ε.Π.- Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
για το έτος 2018»,
12. την απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 362/15-12-2016
συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων
καθηγητών στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
μελών ΔΕΠ, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά 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.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων
υποβάλλονται γνωματεύσεις 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 Α΄), μετά την εκλογή.
• 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
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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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Αριθμ. 9935
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος
Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό
αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
(συνεδρία 13-02-2017) και της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας (συνεδρία 18-01-2017) και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ. 195/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α΄) και το άρθρο
τέταρτο παρ. 1-6 του Ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α΄),
2. των παρ. 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄),
3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02- 2017/
τ. Α΄),
4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α΄),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α΄),
6. του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982,
7. της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν. 4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου
10 του ν. 4009/2011,
8. του Π.Δ. 134/1999,
9. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 225/
31-01-2017/τ. Β΄) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικασία
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συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.,
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών,
10. το ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017/τ. Α΄),
11. το ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017/τ. Α΄),
12. την αριθμ. Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα την «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
Δ.Ε.Π.- Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
για το έτος 2018»,
13. την απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 362/15-12-2016
συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων
καθηγητών στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
μελών ΔΕΠ, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά 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.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
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και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/2013
(ΦΕΚ 254Α΄), μετά την εκλογή.
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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 8 Αυγούστου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Αριθμ. 9934
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο
«Παιδοψυχιατρική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συνεδρία 13-02-2017) και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας
(συνεδρία 18-01-2017) και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011
(Φ.Ε.Κ. 195/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ. Α΄) και το άρθρο
τέταρτο παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄),
2. των παρ. 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129/τ. Α΄),
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3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02- 2017/
τ. Α΄),
4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/τ. Α΄),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160/τ. Α΄),
6. του άρθρου 14 παρ. 4 και 3 του ν. 1268/1982,
7. της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν. 4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
ν. 4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου
10 του ν. 4009/2011,
8. του π.δ. 134/1999,
9. τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 225/
31-01-2017/τ. Β΄) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικασία
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.,
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και του άρθρου 4
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών,
10. το ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017/τ. Α΄),
11. τη Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα την «Κατανομή θέσεων για την
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π.- Ε.Π. στα
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018»,
12. την απόφαση της Συγκλήτου αριθμ. 362/15-12-2016
συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων
καθηγητών στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/
μελών ΔΕΠ, αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
- Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά 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.
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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 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.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις 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 254Α΄), μετά την εκλογή.
• 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 υπη-
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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 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.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 8 Αυγούστου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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