
   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Αριθμ. 10406 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμή-

ματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 

με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ακτινολογία - 

Επεμβατική Ακτινολογία».

   Η Κοσμητεία της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της 
01-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 13-05-2016 
αίτηση εξέλιξης του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η’ του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α’ 195),

2. των άρθρων 16 και 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 
195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του 
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) και με το άρθρο τέταρτο του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 129), καθώς και του άρθρου 80 
παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195),

3. του άρθρου τέταρτου παρ. 8,9,10 και 13 του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 195),

4. του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004,

5. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α’ 69),

6. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163),
7. του Π.δ. 134/1999,
8. του Π.δ. 96/2013 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 133/05-06-2013, τ. Α’)

«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,

9. της υπ’ αριθμ.  Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β’), κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήμα-
τος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τή-
ρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10. της υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυ-
κλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληρο-
φοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

11. της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα-
τα «οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (Α’27), του 
Ν. 4386/2016 (Α’83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΛΑ: 
7 Α0Λ4653ΠΣ-213) αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή 
προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ακτι-
νολογία - Επεμβατική Ακτινολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δή-
λωση του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους, εφόσον πρόκειται 
για άρρενες υποψηφίους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δε προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-

δών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεω-
ρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1186

8771



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8772 Τεύχος Γ’ 1186/23.11.2016

καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, 
στην περίπτωση δε αυτή η απόφαση ισοτιμίας θα πρέ-
πει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης 
εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλο-

νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα 
βρίσκεται στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής Επιλογής 
η εξέλιξης και των αξιολογητών του άρθρου 19 του 
Ν. 4009/2011.

5. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4210/2013, (Φ.Ε.Κ. 254/
τ.Α΄/21-11-2013). Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους 
οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων 
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους 
στο γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος 
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται 
να καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος τα πρωτότυ-
πα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υπο-
βάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, δύνανται να 
καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα τα ατομικά 
στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής τους, 
οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή στο έργο αξιολό-
γησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον υποψήφιο πρόσωπα 
θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του 

Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στα 
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής 
ή εξέλιξης.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2016 

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

 

     Αριθμ. 8518 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Γραφική».

   Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρί-
αση της 09-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 
24-05-2016 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου καθη-
γητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η’ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
Α’ 195),

2. του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚΑ’ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του 
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) και με το άρθρο τέταρτο του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 129), καθώς και του άρθρου 80 
παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195),

3. του άρθρου τέταρτου παρ. 8,9,10 και 13 του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚΑ’ 195),

4. του άρθρου 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 4009/2011,
5. του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87),
6. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 

Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α’ 69),

7. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163),
8. του Π.δ. 134/1999,
9. της υπ’ αριθμ.  Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 

(Φ.Ε.Κ. 2619/16-10-2013, τ. Β’), κοινής υπουργικής από-
φασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστή-
ματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλο-
γής και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10. της υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυ-
κλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληρο-
φοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

11. της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα-
τα «οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (Α’27), του 
Ν. 4386/2016 (Α’83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 
7 Α0Λ4653ΠΣ-213), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή 
προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, 
ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γραφική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο πληροφοριακό σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δή-
λωση του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους, εφόσον πρόκειται 
για άρρενες υποψηφίους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δε προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-

δών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεω-
ρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, 
στην περίπτωση δε αυτή η απόφαση ισοτιμίας θα πρέ-
πει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης 
εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλο-

νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα 
βρίσκεται στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών της επιτροπής επιλογής - εξέλι-
ξης και των αξιολογητών. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί 
για τη θέση υποχρεούται να καταθέσει στη γραμματεία 
του τμήματος τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά 
του φακέλου του.

5. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4210/2013, (Φ.Ε.Κ. 254/
τ.Α΄/21-11-2013). Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους 
οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

 

     Αριθμ. 10408 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμή-

ματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη 

βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με 

γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία».

   Η Κοσμητεία της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της 
01-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 13-05-2016 
αίτηση εξέλιξης μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η’ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
Α’ 195),

2. των άρθρων 16 και 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 
195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του 
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) και με το άρθρο τέταρτο του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 129), καθώς και του άρθρου 80 
παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195),

3. του άρθρου τέταρτου παρ. 8,9,10 και 13 του Ν. 4405/ 
2016 (ΦΕΚ Α’ 195),

4. του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004,

5. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α’ 69),

6. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163),
7. του Π.δ. 134/1999,
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8. του Π.δ. 96/2013 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 133/05-06-2013, τ. Α’)
«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,

9. της υπ’ αριθμ.  Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β’), κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήμα-
τος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τή-
ρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10. της υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυ-
κλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληρο-
φοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

11. της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα-
τα «οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (Α’27), του 
Ν. 4386/2016 (Α’83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΛΑ: 
7 Α0Λ4653ΠΣ-213), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή 
προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρε-
ντερολογία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο πληροφοριακό σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δή-
λωση του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους, εφόσον πρόκειται 
για άρρενες υποψηφίους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δε προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-

δών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεω-
ρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, 

στην περίπτωση δε αυτή η απόφαση ισοτιμίας θα πρέ-
πει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης 
εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλο-

νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα 
βρίσκεται στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής Επιλογής 
η εξέλιξης και των αξιολογητών του άρθρου 19 του 
Ν. 4009/2011.

5. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4210/2013, (Φ.Ε.Κ. 254/
τ.Α΄/21-11-2013). Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους 
οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων 
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους 
στο γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος 
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται 
να καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος τα πρωτότυ-
πα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υπο-
βάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, δύνανται να 
καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα τα ατομικά 
στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής τους, 
οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή στο έργο αξιολό-
γησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον υποψήφιο πρόσωπα 
θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του 
Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στα 
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής 
ή εξέλιξης.
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2016 

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

 

     Αριθμ. 10411 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθ-

μίδα του Αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο «Οφθαλμολογία».

   Η Κοσμητεία της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της 
01-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 16-05-2016 
αίτηση εξέλιξης μόνιμου επίκουρου καθηγητή και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις:

1. του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η’ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
Α’ 195),

2. των άρθρων 16 και 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 
195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ.1 του 
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) και με το άρθρο τέταρτο του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 129), καθώς και του άρθρου 80 
παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195),

3. του άρθρου τέταρτου παρ. 8,9,10 και 13 του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 195),

4. του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87),
5. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 

Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α’ 69),

6. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163),
7. του Π.δ. 134/1999.
8. του Π.δ. 96/2013 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 133/05-06-2013, τ. Α’)

«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,

9. της υπ’ αριθμ.  Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(Φ.Ε.Κ. 2619/16-10-2013, τ. Β’), κοινής υπουργικής από-
φασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστή-
ματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλο-
γής και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10. της υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυ-
κλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληρο-
φοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

11. της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα-
τα «οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (Α’27), του 
Ν. 4386/2016 (Α’83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 
7 Α0Λ4653ΠΣ-213), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή 
προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο πληροφοριακό σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δή-
λωση του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους, εφόσον πρόκειται 
για άρρενες υποψηφίους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δε προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-

δών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεω-
ρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, 
στην περίπτωση δε αυτή η απόφαση ισοτιμίας θα πρέ-
πει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης 
εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλο-

νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα 
βρίσκεται στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής Επιλογής 
η εξέλιξης και των αξιολογητών του άρθρου 19 του 
Ν. 4009/2011.

5. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4210/2013, (Φ.Ε.Κ. 254/
τ.Α΄/21-11-2013). Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους 
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οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων 
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους 
στο γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος 
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται 
να καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος τα πρωτότυ-
πα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υπο-
βάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, δύνανται να 
καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα τα ατομικά 
στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής τους, 
οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή στο έργο αξιολό-
γησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον υποψήφιο πρόσωπα 
θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του 
Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στα 
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής 
ή εξέλιξης.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2016 

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

 

     Αριθμ. 10421 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμή-

ματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη 

βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με 

γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία».

   Η Κοσμητεία της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της 
27-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 24-06-2016 

αίτηση εξέλιξης μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η’ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
Α’ 195),

2. των άρθρων 16 και 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 
195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του 
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) και με το άρθρο τέταρτο του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 129), καθώς και του άρθρου 80 
παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195),

3. του άρθρου τέταρτου παρ. 8,9,10 και 13 του Ν. 4405/ 
2016 (ΦΕΚ Α’ 195),

4. του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του

Ν. 3282/2004,
5. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του

Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α’ 69),

6. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163),
7. του Π.δ. 134/1999,
8. του Π.δ. 96/2013 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 133/05-06-2013, τ. Α’)

«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,

9. της υπ’ αριθμ.  Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β’), κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήμα-
τος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τή-
ρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10. της υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυ-
κλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληρο-
φοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

11. της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα-
τα «οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (Α’27), του 
Ν. 4386/2016 (Α’83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 
7 Α0Λ4653ΠΣ-213), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή 
προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιο-
λογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο πληροφοριακό σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.
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- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δή-
λωση του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους, εφόσον πρόκειται 
για άρρενες υποψηφίους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δε προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-

δών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεω-
ρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, 
στην περίπτωση δε αυτή η απόφαση ισοτιμίας θα πρέ-
πει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης 
εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλο-

νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα 
βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος και θα είναι 
στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής Επιλογής 
η εξέλιξης και των αξιολογητών του άρθρου 19 του 
Ν. 4009/2011.

5. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο7 του Ν. 4210/2013, (Φ.Ε.Κ. 254/
τ.Α΄/21-11-2013). Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους 
οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων 
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους 
στο γενικό μητρώο του πληροφοριακού συστήματος 
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-

ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται 
να καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος τα πρωτότυ-
πα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υπο-
βάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, δύνανται να 
καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα τα ατομικά 
στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της επιλογής τους, 
οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή στο έργο αξιολό-
γησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον υποψήφιο πρόσωπα 
θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του 
Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων περιλαμβάνονται στα 
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής 
ή εξέλιξης.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2016 

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΖΩΡΑΣ

 

       Αριθμ. 10838 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών 

και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθ-

μίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Κι-

νητών Υπολογισμών».

   Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρί-
αση της 21-07-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 
06-07-2016 αίτηση εξέλιξης του μόνιμου Αναπληρωτή 
καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η’ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
Α’ 195),

2. του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του 
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) και με το άρθρο τέταρτο του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 129), καθώς και του άρθρου 80 
παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195),

3. του άρθρου τέταρτου παρ. 8,9,10 και 13 του 
Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 195),

4. του άρθρου 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 4009/2011
5. του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004,
6. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 

Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α’ 69),

7. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163),
8. του Π.δ. 134/1999,
9. της υπ’ αριθμ.  Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 

ekalaitzak
Highlight
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(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β’), κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήμα-
τος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τή-
ρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

10. της υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυ-
κλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληρο-
φοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,

11. της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα-
τα «οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (Α’ 27), του 
Ν. 4386/2016 (Α’83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 
7 Α0Λ4653ΠΣ-213), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή 
προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μια (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα 
Κινητών Υπολογισμών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστη-
μα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο-
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο πληροφοριακό σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου.

- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δή-
λωση του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους, εφόσον πρόκειται 
για άρρενες υποψηφίους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δε προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-

δών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεω-
ρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, 
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 

ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, 
στην περίπτωση δε αυτή η απόφαση ισοτιμίας θα πρέ-
πει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης 
εκλογής.

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

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλο-

νται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα 
βρίσκεται στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών της επιτροπής Επιλογής - εξέλι-
ξης και των αξιολογητών. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί 
για τη θέση υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία 
του Τμήματος τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά 
του φακέλου του.

5. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4210/2013, (Φ.Ε.Κ. 254/
τ.Α΄/21-11-2013). Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους 
οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Ηράκλειο, 6 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Πρύτανης
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