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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 24391
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Έντομα και
Ακάρεα Καρποφόρων Δένδρων».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της
αριθμ. 330/08.06.2017, λαμβάνοντας υπόψη την από
29.05.2017 αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄129)
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του
ν. 4452/2017 (Α΄17), των παρ. 1β και 1γ του άρθρου 30
του ν. 4452/2017 (Α΄17) και των περιπτώσεων α΄, β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) –
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του
ν. 4386/2016 (Α΄83) – όπως αντικαταστάθηκαν από την
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129)
3) της παρ.22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195)
4) των άρθρων 21, 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄69)
5) τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄87),
όπως τροποποιήθηκαν με τους ν. 1566/1985 (Α΄167),
2083/1992 (Α΄159), 2517/1997 (Α΄160) και 3282/2004
(Α΄208)
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄132)
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/
141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
8) την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 (225 Β΄)
υπουργική απόφαση με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
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τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών
μελών.»
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Έντομα και
Ακάρεα Καρποφόρων Δένδρων».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Περιλαμβάνει την οικολογία, συμπεριφορά και καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων δενδρωδών καλλιεργειών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
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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.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των 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 ή αντίγραφο της αίτησης
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 19 του ν.4009/2011 όπως ισχύει.
Επιπλέον απαιτούνται:
• 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, οι
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα
εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο 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.
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν 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 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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
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).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 5631
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία και Σεναριογραφία στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές
Τέχνες».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (αρ.
συν. 01/06.09.2017/3.4) και την υπ' αρ. 1328/28.08.2017
αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (195 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016 (129 Α')
2) τις παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α')
3) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α')
4) του άρθρου 15 παρ. 15 εδάφιο ζ του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α' 114)
5) της παρ. 4 και 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/82 (87 Α')
όπως ισχύουν
6) του π.δ. 134/1999 (132 Α')
7) του άρθρου 21 παρ. 2 εδάφιο ιδ του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α' 114)
8) του άρθρου 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
Α' 114)
9) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α' 17)
10) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α' 69)
11) την υπ' αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν.4369 (Α'27), του ν.4386/2016 (Α' 83)
και του ν.4405/2016 (Α' 129)» (AAA: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3)
12) την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.122.1/6/
14241/Ζ2/27.01.2017 (225 Β') (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7)
13) την υπ' αρ. 61 (επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 απόφαστ\ της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
αποφασίζει την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία
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και Σεναριογραφια στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές
Τέχνες».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Η θέση αφορά στην οπτικοακουστική θεωρία και πρακτική στους τομείς της σεναριογραφίας και σκηνοθεσίας.
Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει:
α) στη θεωρητική προσέγγιση της σεναριογραφίας και
σκηνοθεσίας ψηφιακών οπτικοακουστικών έργων για
διάφορα μέσα (ενδεικτικά κινηματογράφος, τηλεόραση,
διαδίκτυο, πολυμέσα), δηλαδή στο σχεδιασμό του έργου
και της αφήγησης, αλλά και στην εποπτεία του συνολικού
αισθητικού αποτελέσματος που παράγεται από τεχνικές
εικονοληψίας, μοντάζ, ήχου, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας και ηθοποιίας, καθώς και του συνδυασμού τους
με την αφηγηματική διάσταση του οπτικοακουστικού
έργου
β) στις πρακτικές και τεχνικές σεναριογραφίας και
σκηνοθεσίας στα ψηφιακά οπτικοακουστικά έργα, ιδίως
έργα ντοκιμαντέρ και πολιτιστικές εφαρμογές.
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
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.
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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 Γ1επιπέδου 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, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθμ. 6028
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού (αρ. συν. 10(έκτακτη)/20.09.2017/2.1) και
την υπ' αρ. 2750/15.09.2017 αίτηση εξέλιξης Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (195 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016 (129 Α')
2) τις παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α')
3) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α')
4) του άρθρου 15 παρ. 15 εδάφιο ζ του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α' 114)
5) της παρ. 5 και 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982
(87 Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α')
6) του π.δ. 134/1999 (132 Α')
7) του άρθρου 21 παρ. 2 εδάφιο ιδ του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α' 114)
8) του άρθρου 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
Α' 114)
9) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α' 17)
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10) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α' 69)
11) την υπ' αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν.4369 (Α'27), του ν.4386/2016 (Α' 83)
και του ν.4405/2016 (Α' 129)» (ΑΔΑ: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3)
12) την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.122.1/6/
14241/Ζ2/27.01.2017 (225 Β') (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7)
13) την υπ' αρ. 61(επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
αποφασίζει την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
TOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική
Μαθηματικών: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών:
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού» εντάσσεται στο πεδίο των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και αποσκοπεί στη διερεύνηση
αφενός των σχέσεων που έχουν τα Μαθηματικά με την
ανάπτυξη του συλλογισμού και της τυπικής σκέψης στην
προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και αφετέρου των
σχέσεων που έχει ο σχεδιασμός της διδασκαλίας των
Μαθηματικών με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού στην
προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη φιλοσοφία, τη δομή και
τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) το συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στον τομέα Διδακτικής
Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών και εξυπηρετεί την έρευνα και τη διδασκαλία Υποχρεωτικών Μαθημάτων, το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, καθώς
και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
Μέσα από την ανάλυση των διαφορετικών μοντέλων
μάθησης των Μαθηματικών και της μηχανικής διάστασης του σχεδιασμού στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού,
καθώς και από τον συνδυασμό τους στη διαχείριση διδακτικών καταστάσεων και στην αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων στο σχολικό και στο εξωσχολικό
περιβάλλον (οικογενειακό, κοινωνικό), το συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο συνδέει και συμπληρώνει το διεπιστημονικό φάσμα και την εφαρμοσμένη διάσταση
των Επιστημών της Εκπαίδευσης, όπως συγκεκριμένα
θεραπεύονται στο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.
Σχετικά μαθήματα που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος:
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρεωτικά Μαθήματα και Υποχρεωτικά Μαθήματα
Επιλογής
1. Εισαγωγή στη Διδακτική Μαθηματικών
2. Διδακτική Μαθηματικών στην Πρώτη Σχολική Ηλικία
3. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού
Υλικού για τα Μαθηματικών
4. Διδακτική Στατιστικής και Πιθανοτήτων
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5. Υλικά και Μέσα για τη Μαθηματική Εκπαίδευση των
Μικρών Παιδιών
6. Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών
7. Εφαρμοσμένη Διδακτική Μαθηματικών (Πρακτικές
β' φάσης)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Εκπαιδευτικό Παιχνίδι (Π.Μ.Σ. Παιδικό Βιβλίο και
Παιδαγωγικό Υλικό)
2. Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά (Π.Μ.Σ. Παιδικό
Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό)
3. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού
για τη Διδακτική των Θετικών Επιστημών (Π.Μ.Σ. Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση:
Διεπιστημονική Προσέγγιση)
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 δ ικαιολογητ ικά.
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
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.
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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, 13 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθμ. 5932
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις»
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (αρ. συν. 02(έκτακτη)/03.10.2017)
και την υπ' αρ. 1420/15.09.2017 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (195 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016 (129 Α')
2) τις παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α')
3) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α')
4) του άρθρου 15 παρ. 15 εδάφιο ζ του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α' 114)
5) της παρ. 5 και 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982
(87 Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α')
6) του π.δ. 134/1999 (132 Α')
7) του άρθρου 21 παρ. 2 εδάφιο ιδ του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α' 114)
8) του άρθρου 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
Α' 114)
9) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α' 17)
10) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α' 69)
11) την υπ' αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν.4369 (Α'27), του ν.4386/2016 (Α' 83)
και του ν.4405/2016 (Α' 129)» (ΑΔΑ: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3)
12) την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.122.1/6/
14241/Ζ2/27.01.2017 (225 Β') (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7)
13) την υπ' αρ. 61(επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφασίζει την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς
Σχέσεις».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις» αναφέρεται ειδικότερα στην ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής
διεθνών δρώντων (κρατών και περιφερειακών συνεργασιών) σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
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
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:
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- 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, 9 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 10474
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (συνεδρία 13-07-2017) και την
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συνεδρία 22-06-2017), καθώς και την από 13-06-2017 αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα
με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ.
195, τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ.
1 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83,τ. Α') και το άρθρο τέταρτο
παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α'),
2. της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ.
83, τ.Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο
παρ. 7 του ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ.129, τ.Α'),
3. των παρ. 9,10,12 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν.4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α'),
4. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02- 2017,
τ.Α'),
5. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69,
τ.Α'),
6. της παρ.5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ.
87, τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ.3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160, τ.Α'),
7. του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 1268/1982,
8. τη διάταξη της περ. III της παρ.5 του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (Φ.Ε.Κ. 208 τ.Α'),
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. του π.δ. 134/1999,
11. τις διατάξεις των άρθρων 2 ια , 15 παρ. 15 του
ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ.Α'),
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12. την υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017 (Φ.Ε.Κ.
225/31-01-2017,τ.Β') απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικασία
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.,
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως ισχύει και του άρθρου
4 του ν. 4405/2016 (Α' 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών
μελών
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ. Ε. Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μια (1) θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας,, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία»
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.
5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013
(ΦΕΚ 254 Α'), μετά την εκλογή.
• 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
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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 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, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Αριθμ. 10473
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο
«Συνθετική Χημεία Υλικών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (συνεδρία 13-07-2017) και την
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών (συνεδρία 09-06-2017), καθώς και
την από 30-05-2017 αίτηση εξέλιξης του Αναπληρωτή
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ.
195, τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ.
1 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83,τ.Α') και το άρθρο τέταρτο
παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α'),
2. της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ.
83, τ.Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο
παρ. 7 του ν. 4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α'),
3. των παρ. 9,10,12 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν.4405/2016 (Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α'),
4. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/
15-02-2017, τ.Α'),
5. του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69,
τ.Α'),
6. της παρ.5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ.
87, τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ.3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Φ.Ε.Κ. 160, τ.Α'),
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7. του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 1268/1982,
8. τη διάταξη της περ. III της παρ.5 του άρθρου 14 του
ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (Φ.Ε.Κ. 208 τ.Α'),
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. του π.δ. 134/1999,
11. Τις διατάξεις των άρθρων 2 ια , 15 παρ. 15 του
ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ.Α'),
12. την υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/2017 (Φ.Ε.Κ. 225/
31-01-2017,τ.Β') απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: α) Διαδικασία
συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.,
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως ισχύει και του άρθρου
4 του ν. 4405/2016 (Α' 129), β) Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών
μελών
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 ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας,, με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Χημεία
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.
5. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Για την πιστοποίηση της υγείας των υποψηφίων υποβάλλονται γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
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και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4210/21.11.2013
(ΦΕΚ 254 Α'), μετά την εκλογή.
• 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 κρά-
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τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 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 τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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