ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού,
Τµήµα Α’ Προσωπικού, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 70013
Πληροφορίες: Μ.Παπαδογιαννάκη,
Τηλ: 2810-393186

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Ηράκλειο 02-09-2016
Αριθ. Πρωτ.: 8672

Προκήρυξη µίας (1) κενής θέσης Καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών και
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στη βαθµίδα Αναπληρωτή
Καθηγητή ή του
Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο
«Στατιστική - Πιθανότητες».
Η Κοσµητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
στη συνεδρίασή της 5ης/09-06-2016, λαµβάνοντας υπόψη τις εξής διατάξεις:
1. του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η΄ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195),
2. του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 70 του
Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) και µε το άρθρο τέταρτο του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129), καθώς και
του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195),
3. του άρθρου τέταρτου παρ. 8,9,10 και 13 του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 195),
4. του άρθρου 16 παρ. 1 και 3 του Ν. 4009/2011
5. του άρθρου 14 παρ. 3 και 4 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87)
6. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69),
7. του άρθρου 29 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163),
8. του Π.∆. 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’ αριθ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά µε την
εφαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος «ΑΠΕΛΛΑ»,
11. την αριθ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «Κατανοµή θέσεων για την πρόσληψη
διδακτικού προσωπικού/µελών ∆.Ε.Π.- Ε. Π. στα Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι. & την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για
το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017», η οποία τροποποιήθηκε µε την αρ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/2602-2016 Υπουργική Απόφαση,
12. την αριθ. Φ11/63518/Ζ2/14-04-2016 Υπουργική Απόφαση, µε θέµα «Προκηρύξεις κενών
θέσεων για την πρόσληψη µελών ∆.Ε.Π.-Ε.Π. στα Πανεπιστήµια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017», η οποία τροποποιήθηκε µε την αρ. Φ11/67335/Ζ2/20-04-2016
Υπουργική Απόφαση.
13. την απόφαση της Συγκλήτου αριθ. 351ης /21-04-2016 Συνεδρίασή της, για την κατανοµή
δεκαοκτώ (18) θέσεων καθηγητών στα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
14. 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 N. 4386/2016 (Α΄83) και του Ν. 4405
/2016 (Α’ 129) » (Α∆Α : 7 Α0Λ4653ΠΣ-213)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση µιας (1) κενής θέσης
Kαθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Μια (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθµίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου
Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Στατιστική - Πιθανότητες».

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας µαζί µε
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δηµοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
ηµερήσιο Τύπο.
Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

• Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει
να δηµιουργήσουν λογαριασµό στο πληροφοριακό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ», συµπληρώνοντας τα
στοιχεία του «προφίλ» τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστηµα:
- Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεσµεύονται ότι θα
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές πριν
την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισµού τους, εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτουςµέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δε προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
Επιπλέον πρέπει να καταχωρίσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν
χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόµιµες θεωρήσεις και να συνοδεύονται
από επίσηµες µεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιµίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ, ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιµίας, στην περίπτωση δε αυτή η απόφαση ισοτιµίας θα πρέπει
να κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 1, 2, 3 και 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή άλλο
αποθηκευτικό µέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραµµατεία
του Τµήµατος και θα είναι στη διάθεση όλων των µελών της επιτροπής Επιλογής η εξέλιξης και των
αξιολογητών του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση
υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά
του φακέλου του.
5. Γνωµατεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών,
που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειµένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της
αντίστοιχης θέσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013, (Φ.Ε.Κ. 254/τ.Α’/21-11-2013).
Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της
Πρυτανικής πράξης διορισµού τους.
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισµού. Προκειµένου για πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισµού.
Οι πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο
πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας Γ1΄ επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούµενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν µπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισµό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
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