E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2016.10.05 11:52:57
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

7031

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 11150
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική».
Η Κοσμητεία της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της
10ης/10-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής 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 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. 3 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 το 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. του Π.δ. 96/05-06-2013 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 133/05-062013, τ. Α΄) «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
10. της υπ' αριθμό Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄), κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
11. της υπ' αρ. Φ. 11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου
του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
12. της υπ’ αριθ. Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,

Αρ. Φύλλου 953

Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με 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 ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ. 122.1/20/35021/ Ζ2/2602-2016 υπουργική απόφαση,
13. της αριθ. Φ11/63518/Ζ2/14-04-2016 υπουργικής
απόφασης, με θέμα «Προκηρύξεις κενών θέσεων για την
πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. - Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και
την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», η οποία
τροποποιήθηκε με την αρ. Φ11/67335/Ζ2/20-04-2016
υπουργική απόφαση.
14. της απόφασης της Συγκλήτου αριθμ. 351ης/
21-04-2016 Συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαοκτώ
(18) θέσεων καθηγητών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
15. Της υπ' αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέματα
«οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (Α΄27), του Ν. 4386/
2016 (Α΄83) και του Ν. 4405/2016 (Α΄ 129) » (ΑΔΑ :
7Α0Λ4653ΠΣ-213)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Μια (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική».
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 την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δήλωση 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 σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 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 πρέπει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης
εκλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλονται 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. 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 αρ. 7 του Ν. 4210/2013, ΦΕΚ 254/τ.Α΄/
21-11-2013. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της Πρυτανικής 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
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 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.

Τεύχος Γ’ 953/04.10.2016

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 8675
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και
Εργαλεία Παράλληλου Προγραμματισμού».
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της 5ης/09-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής
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 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. 3 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 το 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
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄), κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
10. της υπ' αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
11. της υπ' αρ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με 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 ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-02-2016
υπουργική απόφαση,
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12. της αριθ. Φ11/63518/Ζ2/14-04-2016 υπουργικής
απόφασης, με θέμα «Προκηρύξεις κενών θέσεων για την
πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π.-Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και
την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», η οποία
τροποποιήθηκε με την αρ. Φ11/67335/Ζ2/20-04-2016
υπουργική απόφαση.
13. της απόφασης της Συγκλήτου αριθ. 351ης/
21-04-2016 συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαοκτώ
(18) θέσεων καθηγητών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
14. Της υπ' αριθ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέματα
«οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369/2016 (Α΄27), του Ν. 4386/
2016 (Α΄83) και του Ν. 4405 /2016 (Α΄ 129) » (ΑΔΑ :
7Α0Λ4653ΠΣ-213)
αποφάσισε 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
Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και
Εργαλεία Παράλληλου Προγραμματισμού».
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 την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δήλωση 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 σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 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 πρέπει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης
εκλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
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3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλονται 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. 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 έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της Πρυτανικής 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
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 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 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 8673
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του
Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Χημεία».
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρία-
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ση της 5ης/09-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής
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 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. 3 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 το άρθρου
23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69),
7. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163),
8. τις διατάξεις του Π.δ. 134/1999,
9. της υπ' αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄), κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
10. της υπ' αρ. Φ. 11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου
του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
11. της αρ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, σχετικά με 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 ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», η οποία τροποποιήθηκε
με την αρ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-02-2016 υπουργική
απόφαση,
12. της αριθ. Φ11/63518/Ζ2/14-04-2016 υπουργικής
απόφασης, με θέμα «Προκηρύξεις κενών θέσεων για
την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π.-Ε.Π. στα Πανεπιστήμια,
τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. το ακαδημαϊκό έτος 20162017», η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. Φ11/67335/
Ζ2/20-04-2016 Υπουργική Απόφαση,
13. της απόφασης της Συγκλήτου αριθ. 351ης/
21-04-2016 Συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαοκτώ
(18) θέσεων καθηγητών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης,
14. Της υπ' αριθ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέματα
«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 μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Χημεία».
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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 την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δήλωση 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 σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 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 πρέπει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης
εκλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλονται 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. 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 έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
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της Πρυτανικής 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
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 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 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 8672
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη
βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική - Πιθανότητες».
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της 5ης/09-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής
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 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. 3 και 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 το 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
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄), κοινής υπουργικής απόφα-
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σης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
10. της υπ' αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
11. της αριθ. Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, σχετικά με 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 ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-02-2016
υπουργική απόφαση,
12. της αριθ. ΦΙ 1/63518/Ζ2/14-04-2016 υπουργικής
απόφασης, με θέμα «Προκηρύξεις κενών θέσεων για την
πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π.-Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και
την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», η οποία
τροποποιήθηκε με την αρ. Φ11/67335/Ζ2/20-04-2016
υπουργική απόφαση.
13. της απόφασης της Συγκλήτου αριθ. 351ης/
21-04-2016 Συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαοκτώ
(18) θέσεων καθηγητών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
14. Της υπ' αριθ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέματα
«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 μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Στατιστική - Πιθανότητες».
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 την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δήλωση 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.
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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 σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 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 πρέπει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης
εκλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλονται 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. 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 έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της Πρυτανικής 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
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 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 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 8676
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του
Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή του
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο
«Μοριακή Φυσιολογία Φυτών».
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη συνεδρίαση της 5ης/09-06-2016, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής
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 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. 3 και 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 το άρθρου
23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69),
7. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163),
8. τις διατάξεις του Π.δ. 134/1999,
9. της υπ' αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄), κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
10. της υπ' αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013
εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του
πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»
11. της αριθ. Φ. 122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, σχετικά με 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 ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. Φ. 122.1/20/35021/Ζ2/26-02-2016
υπουργική απόφαση,
12. της αριθ. Φ11/63518/Ζ2/14-04-2016 υπουργικής
απόφασης, με θέμα «Προκηρύξεις κενών θέσεων για
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την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π.-Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα
Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017»,
η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. ΦΙ 1/67335/Ζ2/
20-04-2016 υπουργική απόφαση,
13. της απόφασης της Συγκλήτου αριθ. 351ης/
21-04-2016 Συνεδρίασή της, για την κατανομή δεκαοκτώ
(18) θέσεων καθηγητών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
14. Της υπ' αριθ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέματα
«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 μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών».
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 την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ»
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δήλωση 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 σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις,
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ,
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ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας,
στην περίπτωση δε αυτή η απόφαση ισοτιμίας θα πρέπει να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης
εκλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλονται 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. 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 έκδοση
της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της Πρυτανικής 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
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 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 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*03009530410160008*

