
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Αριθμ. 13340/17/ΓΠ 
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή του 

Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της 

Ανατολικής Μεσογείου στους Μέσους και Νεότε-

ρους Χρόνους». 

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, στην αριθμ. 66ης/13-06-2017 
συνεδρίασή της και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστο-
ρίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στην 
αριθμ. 4ης/14-12-2016 συνεδρίαση της και σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α’), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α’) και 
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α’),

2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
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) της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87Α’),
7) του άρθρου 5 του π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ Α’ 131) «Με-

τονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών 
και ίδρυση-συγκρότηση κα ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»,

8) του π.δ. 134/1999 (132 Α’),
9) την αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-07-2016 

εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με 
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27 Α’), του 
ν. 4386/2016 (83 Α’) και του ν. 4405/2016 (129 Α’),

10) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
(225/Β’) υπουργική απόφαση,

11) Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 
υπουργική απόφαση «Κατανομή πεντακόσιες (500) 
θέσεις για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών 
ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, TEI και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το 
έτος 2018»,

12) Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./151/13710/16-09-2016 
υπουργική απόφαση «Εγκριση κίνησης διαδικασιών πλή-
ρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων δι-
δακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, 
TEI και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ.
Μια (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική 
Ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου στους Μέσους και 
Νεότερους Χρόνους».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης 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 δι-

αβατηρίου.
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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
• Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως 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 ιθα-
γένεια 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 διορι-
σμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 ΚΑΕ 0911).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ   

 Ι 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμ. 12504 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο 

Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω-

στικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία- Λατινι-

κή Λογοτεχνία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την εισήγηση της υπ’ αριθμό 6/18-1-2016 Συνέ-

λευσης του Τμήματος Φιλολογίας, την από 15-2-2017 
εισήγηση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής 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 ( ΦΕΚ 83 Α’) και το άρθρο τέταρτο παρ. 
1-6 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α’),

2) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α’),

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α’),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
5) του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α’),
6) της παρ.5α του άρθρου 14 του ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87 

Α’ ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 
του ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),

7) της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν.4009/2011, 
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ.9 με το άρθρο 3 του 
ν.4076/2012, οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο λήψης 
της σχετικής εισήγησης,

8) 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’),

9) του π.δ. 134/1999,
10) την υπ’ αριθμ. Φ. 122.1//6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(ΦΕΚ 225 Β’) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-
ΩΑ7),

11) την υπ’αριθμ. Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ 
στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 
2018» (ΑΔΑ:7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6),

12) την υπ’ αριθμ. 362/15-12-2016 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Π.Κ. «Κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων με-
λών ΔΕΠ», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία- 
Λατινική Λογοτεχνία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης 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 εξωτε-
ρικού, 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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποι-
νικού 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 έκδο-
ση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση 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 προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 
ΚΑΕ 0911).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

  

 Αριθμ. 12500 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο Τμή-

μα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική και Πρωτοϊ-

στορική Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο 

Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την από 15-3-2017 εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, την από 3-5-2017 
εισήγηση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής 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 ( ΦΕΚ 83 Α’) και το άρθρο τέταρτο παρ. 
1-6 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α’),

2) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α’),

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α’),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
5) του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α’),
6) της παρ.5α του άρθρου 14 του ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87 

Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 
του ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),

7) της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν.4009/2011, 
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ.9 με το άρθρο 3 του 
ν.4076/2012, οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο λήψης 
της σχετικής εισήγησης,

8) 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’),

9) του π.δ. 134/1999,
10) την υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(ΦΕΚ 225 Β’) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-
ΩΑ7),

11) την υπ’αριθμ. Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελώνΔΕΠ-ΕΠ 
στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 
2018» (ΑΔΑ:7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6),

12) την υπ’ αριθμ. 362/15-12-2016 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Π.Κ. «Κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων με-
λών ΔΕΠ», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. 
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική και 
Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης 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 εξωτε-
ρικού, 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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποι-
νικού 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 έκδο-
ση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση 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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 
ΚΑΕ 0911).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

  

 Αριθμ. 12502 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο Παι-

δαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προ-

σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολο-

γία». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την εισήγηση της υπ’ αριθμό 542/21-6-2017 Συνέ-
λευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαί-
δευσης, την από 25-7-2017 εισήγηση της Κοσμητείας της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής 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 (ΦΕΚ 83 Α’) και το άρθρο τέταρτο παρ. 
1-6 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α’),

2) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α’),

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α’),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
5) του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α’),
6) της παρ.5α του άρθρου 14 του ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87 

Α’ ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 
του ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),

7) της παρ. 10 εδάφιο γ) του άρθρου 9 του ν.4009/2011, 
η οποία αναριθμήθηκε σε παρ.9 με το άρθρο 3 του 
ν.4076/2012, οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο λήψης 
της σχετικής εισήγησης,

8) 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’),

9) του π.δ. 134/1999,
10) την υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(ΦΕΚ 225 Β’) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-
ΩΑ7),

11) την υπ’αριθμ. Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελώνΔΕΠ-ΕΠ 
στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 
2018» (ΑΔΑ:7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6),

12) την υπ’ αριθμ. 362/15-12-2016 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Π.Κ. «Κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων με-
λών ΔΕΠ», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προσχολική Παιδα-
γωγική και Διδακτική Μεθοδολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης 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 εξωτε-
ρικού, 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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
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5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποι-
νικού 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 έκδο-
ση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση 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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 
ΚΑΕ 0911).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ 

  

   Αριθμ. 13148 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθο-

δοι στα Οικονομικά». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας 
υπόψη την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 338/13-9-2017 Συνέ-
λευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών 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 ( ΦΕΚ 83 Α’) και το άρθρο τέταρτο παρ. 
1-6 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α’),

2) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του 
ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129 Α’),

3) του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 7 Α’),
4) του άρθρου 23 παρ. 1 του ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α’),
5) του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α’),
6) της παρ.5α του άρθρου 14 του ν.1268/1982 (ΦΕΚ 87 

Α’ ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 
του ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α’),

7) 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’),

8) του π.δ. 134/1999,
9) την υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 

225 Β’) υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7),
10) την υπ’αριθμ. Φ. 122.1/122/165025/Ζ2/05-10-2016 

απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελώνΔΕΠ-ΕΠ 
στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 
2018» (ΑΔΑ:7ΝΕΛ4653ΠΣ-ΟΩ6),

11) την υπ’ αριθμ. 362/15-12-2016 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Π.Κ. «Κατανομή δεκαεπτά (17) θέσεων με-
λών ΔΕΠ», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι 
στα Οικονομικά».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης 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 εξωτε-
ρικού, 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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποι-
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νικού 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 έκδο-
ση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση 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 πιστοποι-
ητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής 
πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 
ΚΑΕ 0911).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 23 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ 

   ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 Με την 509/12.02.2018 πράξη του Πρύτανη της Ανώ-
τατης Σχολής Καλών Τεχνών 509/12.02.2018 που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011 όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 27 
του ν. 4386/2016, τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 7 του 
ν. 4386/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 
του ν. 4452/2017, τις υπ’ αριθμ. 162818/29.09.2017 και 
176791/19.10.2017 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 993/Γ/09.10.2017 και 
1091/Γ’/03.11.2017), τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του π.δ. 118/2002, τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 και 
του άρθρου 84 παρ. 13 α του ν. 4485/2017, την υπ’ αριθμ. 
3662/16.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΙΕ46Ψ8ΝΖ-Ο1Ζ) διαπιστωτι-
κή πράξη του Πρύτανη της ΑΣΚΤ, τις από 16.10.2017, 
23.10.2017, 9.11.2017 και 27.11.2017 εκθέσεις ανάληψης 
υπηρεσίας των κάτωθι μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., τα πιστο-
ποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, καθώς και τα στοιχεία 
των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων, τις διατάξεις του 
ν. 3861/2010 σχετικά με την «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες διατά-
ξεις», το ΦΕΚ 792/2014/ΥΟΔΔ όπου διαπιστώνεται η 
εκλογή του κου Παναγιώτη Χαραλάμπους του Χρίστου 
ως Πρύτανη της ΑΣΚΤ, καθώς και τη διαπιστωτική πράξη 
ΥΠΑΙΘ υπ’ αριθμ. Φ.120.61/71/207344/Ζ2/18.12.2014 
(ΑΔΑ: ΩΗΨΗ9-1ΡΛ), τις από 31.10.2017 και 12.12.2017 
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών 
Τεχνών και την από 26.06.2017 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ 
της ΑΣΚΤ, κατατάσσονται, βαθμολογικά από την ημερο-
μηνία ανάληψης των καθηκόντων τους στην ΑΣΚΤ, τα 
κάτωθι μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Ιδρύματος ως εξής:

Α/
Α Ονοματεπώνυμο Σχολή / Τμήμα

Κα
τη

γο
ρί

α

Ανάληψη 
Υπηρεσίας

Γνωστικό Αντικείμενο

Βα
θμ

ίδ
α

Πλεονάζων 
Χρόνος στη 

Βαθμίδα

Έτ
η

Μ
ήν

ες

Η
μέ

ρε
ς

1
Αναστασιάδου 
Ουρανία του 
Περικλή

Καλών Τεχνών/ 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.Ε.Π. 09.11.2017

Α) Διδασκαλία των Εικαστικών 
Τεχνών σε Άτομα με 
Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις 
και Μαθησιακές Δυσκολίες, 
Β) Ζωγραφική, Γ) Ειδική Αγωγή

Α’ 11 6 11

2
Γεωργιάδου 
Αλέξανδρα του 
Ιωακείμ

Καλών Τεχνών/
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 16.10.2017
Γραφιστική 
και Οπτική Επικοινωνία

Α΄ 10 11 3

3
Γιαννημάρα Ειρήνη 
του Νικολάου

Καλών Τεχνών /
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 16.10.2017 Διδακτική της Τέχνης, Γλυπτική A’ 0 9 8
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4
Δελή Ερμιόνη του 
Σωτηρίου

Καλών Τεχνών/ 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 16.10.2017
Παιδαγωγικά, Διδακτική της 
Τέχνης

A’ 8 3 22

5
Διαμαντόπουλος 
Ταξιάρχης του 
Παναγιώτη

Καλών Τεχνών/ 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 16.10.2017

Ηχητική Σύνθεση και Μουσική 
Πληροφορική: ο ήχος ως 
εκφραστικό υλικό, μέσον 
και μορφή στο πεδίο των 
εικαστικών τεχνών και της 
σύγχρονης τέχνης

Α’ 6 9 4

6
Μπλιούμη Αγλαΐα 
του Αθανασίου

Καλών Τεχνών/ 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 09.11.2017 Χαρακτική Α’ 2 4 12

7
Παπά Μόνικα του 
Αθανασίου

Καλών Τεχνών/ 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 16.10.2017
Παιδαγωγικά – Ψυχολογία της 
Εκπαίδευσης

Β’ 1 0 14

8
Παραφόρου Φανή 
του Γρηγορίου

Καλών Τεχνών/ 
Θεωρίας  και 
Ιστορίας της 
Τέχνης

Ε.ΔΙ.Π. 27.11.2017
Θεωρία της Τέχνης, Αισθητική 
Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία 
της Τέχνης

Β’ 0 5 28

9
Ρέτσος 
Χαράλαμπος του 
Γεράσιμου

Καλών Τεχνών/ 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 16.10.2017
Επιστήμη και Τεχνολογία 
Υλικών

Α’ 5 2 0

10
Σγουρομύτη 
Χριστίνα του 
Νικολάου

Καλών Τεχνών / 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 23.10.2017
Ζωγραφική – Ερευνητική 
Μεθοδολογία

Γ’ 0 9 16

11
Σιάγκρης 
Παναγιώτης του 
Αγγέλου

Καλών Τεχνών/ 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 09.11.2017 Ζωγραφική Α’ 9 2 9

12
Χριστογιάννης 
Δημήτριος του 
Φώτιου

Καλών Τεχνών/ 
Εικαστικών Τεχνών

Ε.ΔΙ.Π. 16.10.2017 Γλυπτική - Μαρμαρογλυπτική B’ 4 1 0

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
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*03002280503180008*

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-
ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-
δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-

σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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