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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 8769/18/ΓΠ
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο
«Εμπορία και Πολιτική Αγροτικών και Αλιευτικών
Προϊόντων».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά
από εισήγηση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών στην αριθμ. 151ης/03-05-2018 συνεδρίαση
της, λαμβάνοντας υπόψη την από 23-04-2018 αίτηση
εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016
(83/Α'), με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129/Α΄)
και με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38/Α΄),
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195/Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(17/Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8
του ν. 4485/2017 (114/Α΄),
3) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
4405/2016 (129/Α΄),
4) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114/Α΄),
5) 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'),
6) του π.δ. 134/1999 (132/Α΄),
7) την αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΙΓΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27/Α΄), του
ν. 4386/2016 (83 Α') και του ν. 4405/2016 (129/Α'),
8) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (225/
Β΄) υπουργική απόφαση,
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρ. Φύλλου 821

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορία και
Πολιτική Αγροτικών και Αλιευτικών Προϊόντων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://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 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. 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.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
• Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
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.
• 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
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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 προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ειδ.
Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 11 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ι

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ.: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/55051/5292/2122
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος».
Ο Πρυτανεύων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(αρ. συνεδρίασης 15/13.03.2018), λαμβάνοντας υπόψη
την από 22.02.2018 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.02.2017/Α')
2. άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129/Α΄)
και ισχύει
3. της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (38/Α΄)
4. της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.1268/1982
5. της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 2, της παρ. 15ζ΄
του άρθρου 15 και της παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 του
ν. 4485/2017 (114/Α΄)
6. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69/Α΄)
7. του π.δ. 134/1999 (132/Α΄)
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8. της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (114/Α΄)
9. της αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ
225/τ. Β'/31.01.2017) Υπουργικής Απόφασης
10. της αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 (ΦΕΚ
2058/τ.Β') Απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης
11. της με αριθ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/27393/3560/20.07.2016) εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)»
12. της αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 (ΦΕΚ
327/08.02.2017 τ.Β') απόφασης της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον «ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη -Αναπλήρωση
Πρύτανη».
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος» και συνοπτική
περιγραφή επιστημονικού πεδίου «Διατάξεις Ηλεκτρονικών
Ισχύος: Ημιαγωγικά Στοιχεία Ισχύος. Ελεγκτές Ανορθωτές,
Αντιστροφείς, Μετατροπείς Κυκλώματα Παλμοδότησης
Διατάξεων Ηλεκτρονικών Ισχύος. Εφαρμογές Διατάξεων
Ηλεκτρονικών Ισχύος στις Ηλεκτρικές Μηχανές, την Ηλεκτρική Κίνηση και τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας».
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 ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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6. 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 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-δικαιολογητικάτου φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 6 Ιουλίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Αριθμ.: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/55050/6291/2121
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάκτηση Πληροφοριών, Βάσεις Δεδομένων».
Ο Πρυτανεύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος
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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(αρ. συνεδρίασης 15/13.03.2018), λαμβάνοντας υπόψη
την από 26.02.2018 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.02.2017 Α΄)
2. άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 /Α’ )
και ισχύει
3. της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (38 Α΄)
4. της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982
5. της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 2 του ν. 4485/2017,
της παρ. 15ζ΄ του άρθρου 15 και της παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (114 Α΄)
6. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69/Α’)
7. του π.δ. 134/1999 (132/Α’)
8. της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (114/Α΄)
9. της αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ
225/τ. Β’/31.01.2017) Υπουργικής Απόφασης
10. της αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 (ΦΕΚ
2058/τ.Β΄) απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης
11. της με αριθ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/27393/3560/20.07.2016) εγκυκλίου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄27), του
ν. 4386/2016 (Α΄83) και του ν. 4405/2016 (Α΄129)»
12. της αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 (ΦΕΚ
327/08.02.2017/τ.Β΄) απόφασης της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον «ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη - Αναπλήρωση Πρύτανη».
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Μια (1) θέση μέλους διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάκτηση
Πληροφοριών, Βάσεις Δεδομένων» μελετά τα προβλήματα που σχετίζονται με την αναπαράσταση, την οργάνωση, την αποθήκευση και την επεξεργασία στοιχείων
πληροφορίας, με σκοπό την αποτελεσματική και την
αποδοτική αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών.
Περιλαμβάνει τη μελέτη εγγράφων κειμένου, όσο και
άλλων τύπων δεδομένων (π.χ. πολυμεσικών), σχεσιακών δεδομένων, καθώς και δεδομένων διαθέσιμων μέσω
του Παγκόσμιου Ιστού. Για αυτόν το σκοπό, αξιοποιεί και
προσαρμόζει μεθόδους Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας ( Natural Language Processing ), τεχνικές Εξόρυξης
Δεδομένων ( Data Mining ) όπως η Κατηγοριοποίηση/
Ταξινόμηση (Classification), Συστήματα Συστάσεων και
Φιλτραρίσματος (Recommender and Filtering systems)
κ.α. Περιλαμβάνει μοντέρνα προβλήματα που αφορούν σε Διαδικτυακές Μηχανές Αναζήτησης (Search
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Engines), Εξόρυξη Άποψης και Συναισθήματος (Opinion
& Sentiment Mining ) από τον Παγκόσμιο Ιστό, όσο και
σε Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (π.χ. βελτιστοποίηση
ερωτήσεων, αναζήτηση και δεικτοδότηση δεδομένων,
διαχείριση μεταδεδομένων, οργάνωση και αναζήτηση σε
δεδομένα γράφων και κοινωνικών δικτύων, κ.ά.).
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 ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. 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 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 μεταπτυχι-
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ακό 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 6 Ιουλίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
Ι

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 4518
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδος, με γνωστικό αντικείμενο «Διάβρωση των
μνημείων από το περιβάλλον και μέθοδοι συντήρηση τους».
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος της
μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης, στη συνεδρίαση της με αριθμ.
5/21-3-2018, λαμβάνοντας υπόψη την από 26-2-2018
αίτηση για εξέλιξη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 του άρθρου 77 καθώς και της παρ. 22 περ.
α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (195/Α'), του άρθρο 7
του ν. 4120/2013 (ΦΕΚ 254/21-11-2013), την υπουργική
απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2 - 27/01/2017 (ΦΕΚ υπ'αρ.
225/31-01-2017/τ.Β΄) σε συνδυασμό με την παρ. 8 του
άρθρο 4 του ν. 4405/2016
2) την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπ' αριθμ.
Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 με θέμα «Οδηγίες
εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
και ν. 4405/2016 (Α΄ 129) »
3) 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')
4) της παρ. 2 περ. ιδ. του άρθρο 21 καθώς και της παρ.
15 περ. ζ του άρθρου 15 του ν. 4485/2017
5) της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87/
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (160 Α')
6) το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 και 9 του τέταρτου άρθρου
του ν. 4405/2016
7) του π.δ. 134/1999 (132/Α΄)
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8) της παρ.10 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
• Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας
και στο γνωστικό αντικείμενο: «Διάβρωση των μνημείων
από το περιβάλλον και μέθοδοι συντήρησή τους»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών 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 επίσης ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ
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. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
4. Διδακτορική Διατριβή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. 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 Επιπλέον:
- Η υγεία των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα
της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α)
παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του
δημοσίου είτε ιδιωτών, οι οποίες θα υποβληθούν από
τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην
τελική πράξη 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 υποβάλλουν επίσης
ηλεκτρονικά, 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 αποδει-
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κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
γλώσσας.
Η Προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251)
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Χανιά, 10 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμ. 4515
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή της Σχολής
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστημονικός
Υπολογισμός»
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος της Σχολής
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης,
στη συνεδρίαση της με αριθμ. 5/21-2-2018, λαμβάνοντας
υπόψη την από 8-2-2018 αίτηση για εξέλιξη, Επίκουρου
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 του άρθρου 77 καθώς και της παρ. 22 περ.
α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (195/Α΄), του άρθρο
7 του ν. 4120/2013 (ΦΕΚ υπ'αρ. 254/21-11-2013), την
υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
(ΦΕΚ 225/31-01-2017/τ.Β') σε συνδυασμό με την παρ. 8
του άρθρου 4 του ν. 4405/2016
2) την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπ'αρ. Φ.122.1/88/119483/
Ζ2/20-07-2016 με θέμα « Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369
(Α΄ 27), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και ν. 4405/2016 (Α΄ 129)»
3) 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΄)
4) της παρ. 2 περ. ιδ. του άρθρο 21 καθώς και της παρ.
15 περ. ζ του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄114)
5) της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87/Α'),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (160/Α΄)
6) το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 και 9 του τέταρτου άρθρου
του ν. 4405/2016
7) του π.δ. 134/1999 (132/Α΄)
8) της παρ. 10 του άρθρο 4 του ν. 4405/2016
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:
• Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
και στο γνωστικό αντικείμενο:
«Επιστημονικός Υπολογισμός»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6110

Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν επίσης ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ
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. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
4. Διδακτορική Διατριβή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
6. 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 Επιπλέον:
- Η υγεία των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα
της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α)
παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του
δημοσίου είτε ιδιωτών, οι οποίες θα υποβληθούν από
τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην
τελική πράξη 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 υποβάλλουν επίσης
ηλεκτρονικά, 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέα 19-250 και ΚΑΕ 0251)
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Χανιά, 10 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ.: 5378
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας
υπόψη την 551η /25-4-2018 εισήγηση της Συνέλευσης
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης,
την από 16-4-2018 αίτηση εξέλιξης Μόνιμου Επίκουρου
Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των άρθρων 16 παρ. 1 και 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 παρ. 1
του ν. 4386/2016 (83/Α΄),το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6 του
ν. 4405/2016 (129/Α΄), και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018
(38/Α΄)
2) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129/Α΄),
3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17/Α΄),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (69/Α΄),
5) των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21 παρ. 2 εδάφιο
ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’),
6) του π.δ. 134/1999,
7) την υπ’ αριθμό Φ. 122.1//6/14241/Ζ2/27-01-2017
(ΦΕΚ 225/Β΄) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣΩΑ7)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική
Αξιολόγηση».
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.
5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες

Τεύχος Γ’ 821/20.07.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 Πιστοποίηση Υγείας για
διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπιστημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής
πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ειδ. φορέας 19-250 KAE 0251)
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο 22 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 5525
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Συλλογικής Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας
υπόψη την 326η /25-4-2018 εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος Κοινωνιολογίας, την από 16-4-2018 αίτηση
εξέλιξης 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΄), το άρθρο τέταρτο παρ. 1-6 του
ν. 4405/2016 (129/Α΄), και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38/Α΄)
2) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129/Α΄),
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3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (17/Α΄),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007 (69/Α΄),
5) τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 εδάφιο ζ, 21
παρ. 2 εδάφιο ιδ και 84 παρ. 9 και 10 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α’),
6) του π.δ. 134/1999,
7) την υπ’ αριθμό Φ. 122.1//6/14241/Ζ2/27-01-2017
(ΦΕΚ 225 Β΄) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣΩΑ7)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Συλλογικής
Δράσης και των Κοινωνικών Κινημάτων».
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.
5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
- 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
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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 του Πανεπιστημίου Κρήτης που θα προβεί
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Τεύχος Γ’ 821/20.07.2018

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέας 19-250 KAE 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο 22 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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