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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Φεβρουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 16856
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο
«Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (συνεδρία 10-11-2016) και της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών (συνεδρία 4-11-2016), λαμβάνοντας υπόψη την
από 26-10-2016 αίτηση εξέλιξης του μόνιμου Επίκουρου
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011
(195 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α’) και το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/ 2016 (129 Α’),
2. της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του ν. 4405/2016 (129 Α’),
3. των παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α’),
4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (69 Α’),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87
τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.Α’),
6. του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982,
7. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159),
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 άρθρου 29 του ν. 3879/2010
(ΦΕΚ Α’ 163),
10. του π.δ. 134/1999.
11. Την υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
(2619 Β’), κοινή υπουργική απόφαση «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης δι-
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αχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών
καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
12. Την υπ’ αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «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 μίας (1) θέσης Καθηγητή,
ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική
Επιστήμη Υλικών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
- 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 του εκλεκτορικού σώματος
και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
5. Πιστοποίηση υγείας (με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου
του Πανεπιστημίου Κρήτης)
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- 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 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 δεν μπορεί 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, 12 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 16341
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με
γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
(συνεδρία 22-11-2016) και της Γενικής Συνέλευσης της
μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας (συνεδρία
21-11-2016) λαμβάνοντας υπόψη την από 14-10-2016
αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011
(195 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α’) και το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6
του ν. 4405/ 2016 (129 Α’),
2. της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του ν. 4405/2016 (129 Α’),
3. των παρ. 8,9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α’),

Τεύχος Γ’ 155/20.02.2017

4. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (69 Α’),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87
τ.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. III 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. 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 άρθρου 29 του ν. 3879/2010
(ΦΕΚ Α’ 163),
10. του π.δ. 134/1999,
11. τις διατάξεις του π.δ. 96/05.06.2013 άρθρο 1
(ΦΕΚ 133/05.06.2013, τ.Α’) «Κατάργηση -συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».
12. Την υπ’ αριθμό Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
(2619 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.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων « 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 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 «Δερματολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
- 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 βρί-
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σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος
και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
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 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 δεν μπορεί 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, 12 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 13968
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό
αντικείμενο «Αναλυτική Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος (συνεδρία 06-10-2016)
και της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συνεδρία
09-09-2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 1-09-2016
αίτηση εξέλιξης του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 και 19 του ν. 4009/2011 (195 Α’),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
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του ν. 4386/2016 (83 Α’) και το άρθρο τέταρτο του
ν. 4405/2016 (129 Α’), καθώς και του άρθρου 80 παρ. 22α
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195),
2. των παρ. 8,9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α’),
3. του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87),
4. 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),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87
τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.Α’),
6. 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,
7. τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010
(ΦΕΚ 163 τ.Α’),
8. του π.δ. 134/1999,
9. 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»,
10. την υπ’ αριθμό Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
11. την υπ’ αριθ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 εγκύκλιο 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 μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ
Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να
συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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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 του εκλεκτορικού σώματος
και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
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 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 δεν μπορεί 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, 10 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 13940
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος
Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό
αντικείμενο «Βιοστατιστική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συνεδρία 13-10-2016) και της Συνέλευσης της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας (συνεδρία
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06.10.2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 26-09-2016
αίτηση εξέλιξης της μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας
και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 και 19 του ν. 4009/2011 (195 Α’),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83 Α’) και το άρθρο τέταρτο του
ν. 4405/2016 (129 Α’), καθώς και του άρθρου 80 παρ. 22α
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195),
2. των παρ. 8,9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α’),
3. του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87),
4. 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),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87
τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.Α’),
6. 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,
7. τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3879/2010
(ΦΕΚ 163 τ.Α’),
8. του π.δ. 134/1999,
9. του π.δ. 96/05-06-2013 άρθρο 1 (ΦΕΚ 133/05.06.2013,
τ.Α’) «Κατάργηση -συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
10. την υπ’ αριθ. 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»,
11. την υπ’ αριθμό Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»,
12. την υπ’ αριθ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 εγκύκλιο 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 μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά
την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του
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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 του εκλεκτορικού σώματος
και της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
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 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 δεν μπορεί 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, 10 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Με την υπ’ αριθ. 345/22-6/30.12.2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25
του ν. 4386/2016 ( τ.4α και 4β), έπειτα από κρίση της
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αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 29 του ν. 4310/2014
όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21
του ν. 4386/2016, εξελίσσονται:
1. Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Κρίτωνα, από την θέση
Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Α’ Βαθμίδας σε
θέση Ερευνητή Α’ Βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
2. Στρατάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη από την θέση
Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β’ Βαθμίδας σε
θέση Ερευνητή Α’ Βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
3. ΦΑΡΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου από την θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Α’ Βαθμίδας σε
θέση Ερευνήτριας Α’ Βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
4. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, από την θέση
Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού σε θέση
Ερευνητή Β’ Βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. ΡΑΝΕΛΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Ελευθερίου, από την θέση
Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού σε θέση
Ερευνήτριας Γ’ Βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
6. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Κωνσταντίνου, από
την θέση Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού
σε θέση Ερευνήτριας Γ’ Βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Για όλο το παραπάνω προσωπικό βεβαιώνεται με
απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ υπ’ αριθ. 345/22-6/30.12.2016 ότι
υπάρχουν πιστώσεις για κάλυψη της μισθοδοσίας του
για το τρέχον και τα επόμενα έτη.
Ο Πρόεδρος
Ν. ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Δ.Σ.
Ι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ,
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Διά της υπ’ αριθμ. 1/30-01-2017 αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου εκδοθείσης συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 590/1977 «Περί
καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και
των αρθρ. 4-7 και 20 του Κανονισμού 230/2012 «Περί
Εφημερίων και Διακόνων (Α 173), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 και 41
παρ. 3 του ν. 3528/2007, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./134/
οικ.33237/328-12-2016 (Β΄ 4293) υπουργική απόφαση,
την υπ’ αριθμ. 6241/2850/30-12-2016 απόφαση της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και την υπ’
αριθμ. 1/30-01-2017 απόφαση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου, διορίζεται ό Παύλος Κυριαζίδης του Αναστασίου ως Εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου
Αθανασίου Παλιουριού και κατατάσσεται εις την ΔΕ Μισθολογική Κατηγορία, με 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6432109105/20.01.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 5922/20.01.2017).
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Διά της υπ’ αριθμ. 1/30-01-2017 αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου εκδοθείσης συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 590/1977 «Περί
καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και
των αρθρ. 4-7 και 20 του Κανονισμού 230/2012 «Περί
Εφημερίων και Διακόνων (Α 173), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 και 41
παρ. 3 του ν. 3528/2007, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./134/
οικ.33237/328-12-2016 (Β΄ 4293) υπουργική απόφαση,
την υπ’ αριθμ. 6241/2850/30-12-2016 απόφαση της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και την υπ’
αριθμ. 1/30-01-2017 απόφαση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου, διορίζεται ό Eράλντ (Σπυρίδων) Ζούπα του
Βασίλη ως Εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων
Αποστόλων Ποιμενικού και κατατάσσεται εις την ΔΕ Μισθολογική Κατηγορία, με το 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1069425113/20.01.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 5927/20.01.2017).
Διά της υπ’ αριθμ. 1/30-01-2017 αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου εκδοθείσης συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 590/1977 «Περί
καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και
των αρθρ. 4-7 και 20 του Κανονισμού 230/2012 «Περί
Εφημερίων και Διακόνων (Α 173), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003, των άρθρων 16,17 και 41 παρ. 3
του ν. 3528/2007, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./134/
οικ.33237/328-12-2016 (Β΄ 4293) υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθμ. 6241/2850/30-12-2016 απόφαση της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και την υπ’
αριθμ. 1/30-01-2017 απόφαση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου, διορίζεται ό Εμμανουήλ-Ιωακείμ Βαλιδάκης
του Γεωργίου ως Εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού
Αγίου Νικολάου Δαδιάς και κατατάσσεται εις την ΥΕ Μισθολογική Κατηγορία, με 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1201221191/20.01.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 5938/20.01.2017).
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υπ’ αριθμ. 6241/2850/30-12-2016 απόφαση της Ιεράς
Συνοδού της Εκκλησίας της ’Ελλάδος και την υπ’ αριθμ.
1513/06.02.2017 απόφαση του παρ’ ημιν Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται ο Ιερομόναχος π. Φιλάρετος (κατά κόσμον Ιωάννης) Θεοδωρακόπουλος του
Βασιλείου ως Διάκονος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Φανερωμένης) Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κατατάσσεται εις την ΠΕ μισθολογική κατηγορία και με το 1ον μισθολογικό κλιμάκιο.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 0120963311/06.01.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 10671/06.02.2017).
Ο Μητροπολίτης
†Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ
Δια της υπ’ αριθμ. 4/6-2-2017 αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4149/1961
«Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου
Εκκλησίας», τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2, του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/19-5-2010), τις σχετικές διατάξεις του υπ’ αριθμ. 1/2013 Κανονισμού της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας
«Περί Εφημερίων και Διακόνων», (ΦΕΚ 65/Α’/12.3.2013],
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003, τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 41 παρ. 3 του ν. 3528/2007,
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./134/οικ.33237/28-12-2016
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4293/Β’/30-12-2016] και την
υπ’ αριθμ. 5/2/6-2-2017 απόφαση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου, διορίζεται ο Χρύσανθος (Αντώνιος] Τσαχάκης του Γεωργίου, ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Ενορίας Καστελλίου Κισάμου και
κατατάσσεται στην (ΠΕ] Μισθολογική Κατηγορία, με τον
Βαθμό (Δ’) και με το 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8371391281/07.02.2017).
(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
10936/07.02.2017).

Ο Μητροπολίτης

Ο Μητροπολίτης

†Ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

†Ο Κισάμου και Σελίνου ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
Ι

Ι

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Διά της υπ’ αριθμ. 103/06.02.2017 αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
εκδοθείσης συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων
37 και 38 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου
της Εκκλησίας της Ελλάδος», τις διατάξεις του άρθρου
6 του ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 και 41 παρ. 3
του ν. 3528/2007, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/134/οικ.
33237/328-12-2016 (Β’ 4293) υπουργική απόφαση, την

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1/28.1.2017 απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4149/1961
«Περί καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη ’Ορθοδόξου Εκκλησίας» (ΦΕΚ 41/A’/16.3.1961), τις διατάξεις
του άρθρου 43, παρ. 3, του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/
Α΄/19.5.2016), τις σχετικές διατάξεις του υπ’ αριθμ.
1/2013 Κανονισμού της Εκκλησίας Κρήτης «Περί Εφημερίων και Διακόνων της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
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της Εκκλησίας Κρήτης» (ΦΕΚ 65/Α΄/12.3.2013), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003, των άρθρων
16, 17 και 41, παρ. 3 του ν. 3528/2007, την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./134/οικ.33237/2016 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4293/Β’/30.12.2016) και την υπ’ αριθμ. 1/28.1.2017
απόφαση του Μητροπολιτικού-υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας,
διορίζεται ο π. Ταξιάρχης Μυκωνιάτης του Ελευθερίου
ως Εφημέριος της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας του Δημοτικού
Διαμερίσματος Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας,
και κατατάσσεται στη Δ.Ε. Μισθολογική Κατηγορία και
με το 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6363901161/19.01.2017).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης:
5535/19.01.2017).
Ο Μητροπολίτης
† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Ι

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στις αριθμ. Φ00/21885/16-01-2017, Φ00/20041/0901-2017 και Φ00/16043/10-01-2017 αποφάσεις του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 88/τ.Γ΄/02.02.2017, στις σελίδες
610-611, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: “... . βαθμό Α1... .”
στο ορθό: “... . βαθμό Α΄... .”
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Με την υπ’ αριθμ. 2353/16.11.2016 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»,
η οποία εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 5/05.10.2016/31ο
(1) θετική γνωμοδότηση του Α’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70,73 και 74 του
ν. 3528/2007 μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΓΑΪΤΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής σε κενή οργανική θέση κατηγορίας/
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής και με τον βαθμό που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 6267/29.12.2016).
Με την υπ’ αριθμ. 2431/06.12.2016 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»,
η οποία εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. 5/05.10.2016/31ο
(2) θετική γνωμοδότηση του Α’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και
74 του ν. 3528/2007 μετατάσσεται η μόνιμη υπάλλη-
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λος ΦΡΙΛΙΓΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΦΩΤΙΟΥ
κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής σε κενή
οργανική θέση κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής και
με τον βαθμό που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 6267/29.12.2016).
Ο Διοικητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΠΑΣ
Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Με την υπ’ αριθμ. 1/10-01-2017 πράξη του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»- Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΚΑΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗΣ του Δημητρίου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
με Α’ Βαθμό, με Μ.Κ. 10, του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», κατόπιν της από 27/12/2016 δεύτερης αίτησης
παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης
07/12/2016).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8221135291/ 10.01.2017).
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
Ι

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 26/775/31.1.2017 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156
του ν. 3528/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 11 της
από 30.12.2015 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 184 Α’), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του
Εμμανουήλ Καπλαντζή του Ανδρέα μόνιμου υπαλλήλου,
με βαθμό Γ, κατηγορίας Δ.Ε του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων από 31.12.2016, λόγω της συμπλήρωσης εντός
του 2016 του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3466381041/ 03.02.2017).
Με την υπ’ αριθμ. 27/772/12.12.2016 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 του
π.δ. 410/1988, και το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012,
λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου της Γαλατά Παρασκευής του Ευστάθιου, κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την ειδικότητα της Νομικού από 02.11.2016, κατόπιν της από
12388/ 02.11.2016 δήλωσης παραίτησης της.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5956514171/ 31.01.2017).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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

*03001552002170008*

