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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 16025 
  Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-

σης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστι-

κό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Φύλου».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 20-11-2019 εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) 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 (38Α΄),

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

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (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) την αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225 

Β΄) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
8) την αριθμ. 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 2019-2020»), με την οποία κατανεμήθηκαν 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δέκα επτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π., 

9) την αρ. 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 μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Φύλου».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης 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 θεωρή-
σεις 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 αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
- 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 απαλλα-
γεί 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 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 
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διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. 

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

Αριθμ. 16285 
    Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνι-
κών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή, στον Τομέα Θεωρίας και Μεθοδολο-
γίας των Κοινωνικών Επιστημών και με γνωστι-
κό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Πολιτισμού».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 23-10-2019 εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
της Φιλοσοφικής Σχολής, και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) 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΄), και το άρθρο 9 του ν. 4521/
2018 (38 Α΄),

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

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (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) την αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225 

Β΄) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
8) την αριθμό Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 (ΑΔΑ 

Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας με 
θέμα «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρό-
σληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ- στα Α.Ε.Ι. 
για το έτος 2019-2020»), με την οποία κατανεμήθηκαν 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δέκα επτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9) την αρ. 418/17-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παρα-
πάνω θέσεων, στα δεκαέξι (16) Ακαδημαϊκά Τμήματα,

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (ΔΕ.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Πολι-
τισμού».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης 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 θεωρή-
σεις 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 αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- 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 απαλλα-
γεί 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 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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. 

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Ρέθυμνο, 16 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
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Αριθμ. 14460 
     Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 

θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα 

του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή, στον Τομέα Γλωσσολογίας και 

με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία - 

Υπολογιστική Γλωσσολογία».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 6-11-2019 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις:

1) 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΄) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38 Α΄),

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

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (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) την αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225 

Β΄) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
8) την αριθμ. Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653

ΠΣ-ΣΒΒ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κα-
τανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ- στα Α.Ε.Ι. για το 
έτος 2019-2020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης δέκα επτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9) την αρ. 418/17-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παρα-
πάνω θέσεων, στα δεκαέξι (16) Ακαδημαϊκά Τμήματα,

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (ΔΕ.Π.) στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Γενική Γλωσσολογία - Υπολογιστική Γλωσσολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης 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 αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- 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 απαλλα-
γεί 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 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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. 

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Ρέθυμνο, 13 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

Αριθμ. 144 
     Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Κα-

θηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Φιλολογί-

ας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στον Τομέα Κλασικών Σπουδών και στο 

γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την αριθμ. 5η/11-12-2019 εισήγηση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Φιλολογίας και την από 5-12-2019 
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή, και σύμφωνα 
με τις διατάξεις:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2434 Τεύχος Γ’ 375/07.04.2020

1) των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (195Α΄), 
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΄) 
και το άρθρο 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (13 Α΄).

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

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (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) την αριθμ. 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 μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

- Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό 
αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης 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 θεωρή-
σεις 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 αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- 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 απαλλα-
γεί 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 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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. 

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Ρέθυμνο, 9 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

Αριθμ. 16748 
     Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη βαθ-

μίδα του Επίκουρου Καθηγητή και με γνωστικό 

αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 20-11-2019 εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) 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΄) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38Α΄),

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

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (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) την αριθμ. Φ. 122.1//6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 

225 Β΄) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
8) την αριθμ. Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653

ΠΣ-ΣΒΒ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κα-
τανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ- στα Α.Ε.Ι. για το 
έτος 2019-2020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης δέκα επτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9) την αρ. 418/17-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παρα-
πάνω θέσεων, στα δεκαέξι (16) Ακαδημαϊκά Τμήματα,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

- Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης 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 αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- 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 απαλλα-
γεί 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 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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. 

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Ρέθυμνο, 19 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

Αριθμ. 16820 
     Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής 
θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
και με γνωστικό αντικείμενο «Κράτος, Εθνοτικές 
Ομάδες και Τοπικότητα».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 11-12-2019 εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινω-
νικών Επιστημών και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) 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΄), και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38 Α΄),

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

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 (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) την αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225 

Β΄) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
8) την αριθμ. Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 (ΑΔΑ Ψ4ΑΨ4653

ΠΣ-ΣΒΒ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κα-
τανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ- στα Α.Ε.Ι. για το 
έτος 2019-2020»), με την οποία κατανεμήθηκαν στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης δέκα επτά (17) θέσεις Δ.Ε.Π.,

9) την αρ. 418/17-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, περί κατανομής των παρα-
πάνω θέσεων, στα δεκαέξι (16) Ακαδημαϊκά Τμήματα,

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (ΔΕ.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Κράτος, Εθνοτικές Ομάδες και 
Τοπικότητα».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (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 δικαιολο-
γητικά.
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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 αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- 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 απαλλα-
γεί 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 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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού. 

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Ρέθυμνο, 19 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

Αριθμ. 17114 
     Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Χημείας της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Ανόργανη Χημεία».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 

υπόψη την από18-12-2019 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας, την αριθμ. 3019/4-12-2019 αίτηση 
εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1. 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'), και 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. την αριθμό 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 ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μια(1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Ανόργανη Χημεία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης 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 θεωρή-
σεις 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. 
• 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 απαλλα-
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής 
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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 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. 4210/21-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 
254, τ.Α΄), μετά την εκλογή.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

Αριθμ. 17124 
     Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο 
«Πυρηνική Ιατρική».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη 
την από 5-12-2019 εισήγηση της Συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής, την αριθμ. 454/15-11-2019αίτηση εξέλιξης του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄), 
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΄),

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. την αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225Β΄) 

υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
8. τις διατάξεις του π.δ. 96/5-6-2013 άρθρο (Φ.Ε.Κ.

133/5-6-2013, τ.Α΄ «Κατάργηση -συγχώνευση τμημάτων - 
Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,

9. την αριθμ. 16775/28-11-2017 (Φ.Ε.Κ.4472/19-12-2017, 
τ.Β΄) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
«Θέματα λειτουργίας της μονοτμηματικής Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης», σύμφωνα με 

τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. την αριθμ. 57356/Ζ1/12-4-2018 (Φ.Ε.Κ. 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) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Πυρηνική Ιατρική».

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

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

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

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

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

μοσιεύματα. 
5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου. 
• 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 διορι-
σμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών α) 
παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δη-
μοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4 του ν. 4210/21-11-2013 (Φ.Ε.Κ 254, τ. Α΄), μετά την εκλογή.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 30 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

 

Αριθμ. 17125 
     Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Κα-

θηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Επιστήμης 

Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολο-

γικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 

γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Παράλληλου και 

Κατανεμημένου Υπολογισμού».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνο-
ντας υπόψη την εισήγηση από 10-12-2019 Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, την αριθμ. 856/
25-11-2019 αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή 
και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. 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΄), και 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 άρθρου 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13),
7. του π.δ. 134/1999,
8. την αριθμ. 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 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Μια(1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Αρχές Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπο-
λογισμού».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους στο πληροφορι-

ακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης 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 θεωρή-
σεις 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.
• 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 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πρά-
ξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
οι υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα-
γεί 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 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. 4210/21-11-2013 (Φ.Ε.Κ. 
254, τ.Α΄), μετά την εκλογή.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 30 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03003750704200008*
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