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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 6705
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική
Πολιτική και Ιστορία της Εκπαίδευσης».
Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της
12.07.2016, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. 924/
27.04.2016 αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011,
2) του άρθρου 17 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ.2 και 3 του
άρθρου 18 του Ν.4009/2011 (195 Α΄),
3) Της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) του άρθρου 78 παρ. 4 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4115/2013
(24 Α΄),
5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/82 (87 Α΄),
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν.1268/1982 (87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004 (208 Α΄),
8) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
9) του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012,
10) της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β΄) και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/E5/20.12.2013
(ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.02.2014
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (83 Α΄)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του Ν.4405/2016 (Α΄ 129),

Αρ. Φύλλου 1039

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Ιστορία της Εκπαίδευσης».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη μελέτη των
τρόπων με τους οποίους διαμορφώνονται, λειτουργούν
και εξελίσσονται τα εκπαιδευτικά συστήματα. Επιδιώκει
να εξετάσει, να αναλύσει και να ερμηνεύσει όλους τους
παράγοντες που παίρνουν μέρος στον επίσημο αλλά και
άτυπο διάλογο για την εκπαίδευση ως γενική ανάγκη και
ως οργανωμένο σύστημα. Αναφέρεται στη διαμόρφωση
απόψεων, ιδεολογιών και πολιτικών τόσο σε κρατικό,
όσο και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, αναφέρεται τόσο σε ιστορικές περιόδους (ανάδυση και εξέλιξη
των εκπαιδευτικών συστημάτων), όσο και στις τρέχουσες
εκπαιδευτικές εξελίξεις.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.
gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
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πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 1 Αυγούστου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
I

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/26895/3501/266
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της
βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης».
Η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη
συνεδρίασή της με αριθ. 9η/20.05.2016, λαμβάνοντας
υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας (συνεδρίαση 6η/27.01.2016),
καθώς και την από 19.01.2016 αίτηση εξέλιξης Μόνιμου
Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 (129 Α΄),
2. της παρ. 3 και 4 εδ. 4β του άρθρου 77 του
Ν.4009/2011 (195Α΄), όπως ισχύει με το Ν.4076/2012

Τεύχος Γ’ 1039/18.10.2016

(159 Α΄ ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 4 του
Ν.4115/2013(24 Α΄),
3. το άρθρο 50 του Ν.4115/2013,
4. της παρ. 10 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (192
Α΄), όπως προστέθηκε με τη παρ. 25 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (24 Α΄) και του άρθρου 50 του Ν.4115/2013
(24 Α΄),
5. της παρ. 1 του άρθρου 17, της παρ. 2 και της παρ. 5
του άρθρου 18 ή της παρ. 7 του άρθρου 77 και της παρ.
22α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011,
6. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν.2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (69 Α΄),
7. της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
8. το άρθρο 10 του Ν.4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4076/2012,
9. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν.2517/1997 (160Α΄),
10. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν.2083/1992 11.του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
12. του Π.δ. 149/1990 (ιδρυτικό του Τμήματος)
13. της αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2619/Β/16.10.2013),
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της
βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης».
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
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:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διάθεση
όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και
των Αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν.4009/2011.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
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πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κατατεθούν από τους υποψήφιους , οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση υποχρεούται
να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά
του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 28 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμ. 347
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά
από εισήγηση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ. συνεδ. 173/
05-07-2015) και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστο-
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ρίας και Αρχαιολογίας (αριθμ. συνεδ. 382/25-05-2016)
λαμβάνοντας υπόψη την από 15-05-2016 (αριθμ. πρωτ.
1432/17-05-2016) αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 18η του άρθρου 8, της παρ. 9γ του άρθρου
9, της παρ. 6ζ του άρθρου 10, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 16, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 77, της παρ. 22α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα,
2) των παρ. 1 και 8 έως 14 του άρθρου 4 του Ν. 4405/
2016,
3) της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων αριθ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-7-2016,
4) της υπ' αριθ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(ΦΕΚ 2619 τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση,
5) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του Ν.
2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992) όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ
69/Α/2007),
6) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/Α/1982), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ.
3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/1997),
7) της παρ. 1 του άρθρου 1 4 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
8) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997,
9) του Π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/Α/1999) και
10) του Π.δ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/Α/2013) (Ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών),
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή
Ιστορία» του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση http: //apella.
minedu.gov.gr) με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.
Αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
με την αίτηση:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον σε συνοπτική μορφή στην αγγλική
γλώσσα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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• Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται μετά την εκλογή γνωματεύσεις α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4210/
21-11-2013.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
• Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
• Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή
εξατάξιου 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 δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 19 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 7615
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη συνεδρίαση της με αριθμό 14-6-2016
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (συνεδρίαση 168/30-3-2016) και την από 23-3-2016 αίτηση
εξέλιξης μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας και σύμφωνα
με τις διατάξεις:
1) των παρ. 1, 3 και 4α του αρθρ. 77 και της παρ. 22α
του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 - ΦΕΚ 195/6-9-2011,
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2) της παρ.2 του Κεφαλαίου Α άρθρου 6 του Ν. 2083/
1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α) , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του αρθρ. 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ.Α΄),
3) Την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/
2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄),
4) της παρ. 5α του αρθρ. 14 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87
Α), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του αρθρ.
4 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄),
5) του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982,
6) της παρ. 1 του άρθρου 17, των παρ. 2 , 4 και 5 του
άρθρου 18 , καθώς και της παρ.7 του άρθρου 77 του
Ν.4009/2011,
7) της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του Ν.4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
Ν.4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου
10 του Ν.4009/2011,
8) Τις διατάξεις του Π.δ. 134/1999,
9) την υπ’ αρ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9-12-2011 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δια βίου
μάθησης και Θρησκευμάτων (ανακοινοποιημένη στο
ορθό στις 20-12-2011),καθώς και την υπ’ αρ. Φ. 122.1/
759/109090/Β2/18-9-2012,
10) Την υπ' αριθμό Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-102013 (ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄), κοινή υπουργική απόφαση «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
11) Την υπ' αρ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο
του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
12) Το υπ' αριθμό Φ.122.1/192/26335/Β2/24-02-2014
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε
θέσεις Καθηγητών»,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της
Δημιουργικότητας και της Αισθητικής».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 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 δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2) Βιογραφικό Σημείωμα.
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3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 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
5) Πιστοποίηση υγείας (με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου
του Πανεπιστημίου Κρήτης)
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι,
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 4 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 6165
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη
συνεδρίαση της με αριθμό 77/18-5-2016 λαμβάνοντας
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υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (συνεδρίαση 326/20-4-2016) και
την από 8-4-2016 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των παρ. 1, 3 και 4β του αρθρ. 77 και της παρ. 22α
του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 - ΦΕΚ 195/6-9-2011,
2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α άρθρου 6 του Ν. 2083/
1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α) , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του αρθρ. 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ.Α΄),
3) του άρθρου 50 του Ν.4115/2013 - ΦΕΚ 24/30-1-2013,
τ.Α΄,
4) Την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/
2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄),
5) της παρ. 5α του αρθρ. 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87 Α), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του
αρθρ. 4 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄),
6) του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982,
7) της παρ. 1 του άρθρου 17, των παρ. 2, 4 και 5 του
άρθρου 18, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 77 του
Ν.4009/2011,
8) της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του Ν.4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
Ν.4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου
10 του Ν.4009/2011,
9) Τις διατάξεις του Π.δ. 134/1999,
10) την υπ’ αρ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9-12-2011
ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δια
βίου μάθησης και θρησκευμάτων (ανακοινοποιημένη
στο ορθό στις 20-12-2011),καθώς και την υπ’ αρ. Φ.
122.1/759/109090/Β2/18-9-2012,
11) Την υπ' αριθμό Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄), κοινή υπουργική απόφαση
«Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και
εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης
μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
12) Την υπ' αρ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο
του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
13) Το υπ' αριθμό Φ.122.1/192/26335/Β2/24-02-2014
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης σε
θέσεις Καθηγητών»,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 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 δικαιολογητικά.
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Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2) Βιογραφικό Σημείωμα.
3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 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.
5) Πιστοποίηση υγείας (με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου
του Πανεπιστημίου Κρήτης).
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι,
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 4 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Αριθμ. 6169
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη
77η συνεδρίαση της στις 18-5-2016 λαμβάνοντας υπόψη
την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας (συνεδρίαση 253/20-4-2016) και την από 10-3-2016
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα
με τις διατάξεις:
1. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 77, και της παρ. 22α του
άρθρου 80 του Ν.4009/2011- ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄,
2. του άρθρου 48 του Ν.4115/2013 - ΦΕΚ 24/30-1-2013,
τ. Α΄,
3. Την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/
2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄).
4. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α άρθρου 6 του Ν. 2083/
1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ. Α΄),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (ΦΕΚ
87 Α), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄),
6. του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982,
7. την διάταξη της περ. Ill της παρ. 5 του άρθρου 14
του Ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
2 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 τ. Α),
8. της παρ. 1 του άρθρου 17, των παρ. 2, 4 και 5 του
άρθρου 18, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 77 του
Ν.4009/2011,
9. της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του Ν.4009/2011,
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ. 9 με το άρθρο 3 του
Ν.4076/2012, καθώς και της παρ. 6 εδάφιο ζ) του άρθρου
10 του Ν. 4009/2011,
10. τις διατάξεις του Π.δ. 134/1999,
11. την υπ' αρ. Φ.122.1/350/141732/Β2/ 9-12-2011 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων (ανακοινοποιημένη στο
ορθό στις 20-12-2011),
12. Την υπ' αριθμό Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ. Β΄), κοινή υπουργική απόφαση
«Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και
εξέλιξης Καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης
μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,
13. Την υπ' αρ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο
του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
14. Το υπ' αριθμό Φ.122.1/192/26335/Β2/24-02-2014
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Προκηρύξεις εξέλιξης
σε θέσεις Καθηγητών,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄
Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχολογία»
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 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 δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2) Βιογραφικό Σημείωμα.
3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 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
5) Πιστοποίηση υγείας (με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν
παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπιστημίου Κρήτης)
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι,
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 4 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 2550/20554
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα
Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά και
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά σε Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες».
Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
(συν. 123/8-7-2016), της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών (συν. 8/30-5-2016), την από 19-5-2016 αίτηση
εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 4 του Ν. 4405/2016,
2) Το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει,
3) της υπ' αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(ΦΕΚ 2619/16-10- 2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των
Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και των υπ' αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013
και Φ.122.1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του
Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
4) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του Ν. 4009/11,
όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/12
(159 Α΄),
5) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του
Ν. 4076/2012,
6) Το άρθρο 6 Περίπτωση Γ (μετονομάσθηκε σε Περίπτωση Α΄ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του Ν. 2188/1994)
του Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69, Α΄) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4009/2011,
7) Το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004,
8) Το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν. 3027/2002,
9) Το άρθρο 14 του Ν. 1268/1982 όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992,
10) Το άρθρο 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4386/2016 και
11) Το Π.δ. 134/1999,
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, ως εξής:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών
Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
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Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά σε Φυσικές και
Κοινωνικές Επιστήμες»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: 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 Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και 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 του Εκλεκτορικού Σώματος και
της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 4 του Ν. 4405/
2016.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
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στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 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. 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 τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Ιουλίου 2016
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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