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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ.: 13778

Η Συνέλευση του Τ ή ατος Φιλολογίας του Πανεπιστη ίου Κρήτης, στη συνεδρίαση της στις 2310-2013 λα βάνοντας υπόψη την από 1-10-2013 αίτηση εξέλιξης λέκτορα ε θητεία και
σύ φωνα ε τις διατάξεις:
1) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 και της παρ.22α του άρθρου 80 του ν.4009/2011—ΦΕΚ
195/6-9-2011, τ. Α΄
2) του άρθρου 77 παρ. 5β του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε ε την παρ. 5β του
άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 – ΦΕΚ 159 Α/10-8-2012, τ. Α΄ και τροποποιήθηκε ε την παρ.
3 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013--ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α’
3) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α), όπως
αντικαταστάθηκε ε την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ. Α’ )
4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 τ. Α’ ), όπως αντικαταστάθηκε τελικά
ε την παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.Α)
5) του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 1268/1982, τ. Α’
6) της παρ.1 του άρθρου 17, των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 18, καθώς και της παρ.7 του
άρθρου 77 του ν. 4009/2011, τ. Α’
7) της παρ.10 εδάφιο (γ) του άρθρου 9 του ν. 4009/2011, η οποία αναριθ ήθηκε σε παρ. 9 ε
το άρθρο 3 του ν. 4076/2012, καθώς και της παρ.6 εδάφιο (ζ) του άρθρου 10 του
ν.4009/2011
8) τις διατάξεις του Π.∆. 134/1999.
την υπ. αρ. Φ.122.1/350/141732/Β2/ 9-12-2011 ερ ηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου δια
βίου άθησης και Θρησκευ άτων (ανακοινοποιη ένη στο ορθό στις 20-12-2011)

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση ιας (1) θέσης Καθηγητή,
ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
−

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθ*ίδα του Επίκουρου Καθηγητή

ε γνωστικό αντικεί ενο

«Βυζαντινή Φιλολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερό ενοι να υποβάλουν στη Γρα ατεία του Τ ή ατος την υποψηφιότητα τους
έσα σε αποκλειστική προθεσ ία δυο (2) ηνών από την η ερο ηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης
της δη οσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Η ερήσιο Τύπο αζί ε όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Μαζί ε 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 νό ι ες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την
απόφαση ισοτι ίας (ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτι ίας).
2) Βιογραφικό Ση είω α.
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3) Αναλυτικό υπό νη α για τα υποβαλλό ενα πρωτότυπα επιστη ονικά δη οσιεύ ατα.
4) ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστη ονικά δη οσιεύ ατα.
- Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε επτά (7) αντίτυπα σε ηλεκτρονική
*ορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό έσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης *ορφής το οποίο θα
βρίσκεται στη Γρα ατεία του Τ ή ατος και θα είναι στη διάθεση όλων των ελών της επιτροπής
Επιλογής η εξέλιξης και των αξιολογητών του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
5) Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθ ιας Υγειονο ικής Επιτροπής
-

-

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισ ού. Προκει ένου για πολίτες κρατών – ελών της Ευρωπαϊκής
‘Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρ όδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου
έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο ποινικού ητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό
στρατολογικής
κατάστασης τύπου Α , θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισ ού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι, δεσ εύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νό ι α από αυτές πριν την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισ ού τους. Το κώλυ α της η εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
δεν ισχύει για πολίτες κράτους – έλους της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται ό οιο
κώλυ α διορισ ού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή
εταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυ νασίου
ή πιστοποιητικό ελληνο άθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλού ενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν πορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Υπουργείου Οικονο ικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δη οσιευθεί στην Εφη ερίδα της Κυβερνήσεως.
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