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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 618
1 Ιουλίου 2015

OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 834/6701
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Φυσικοχημείας,
Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας, στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρα−
διοχημεία και Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας»
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θε−
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’
αριθμ. 1/4−2−2015 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη
την από 29−12−2014 αίτηση εξέλιξης μόνιμου καθηγητή
και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10− 2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 εγκυκλί−
ων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 4 (α) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22 (α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) 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΄),
8) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
9) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992 και
10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Tμήμα Χημείας
Τομέας Φυσικοχημείας, Avóργανης και Πυρηνικής
Χημείας

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοχημεία και
Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: 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 Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και 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
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
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προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. 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 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
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 διο−
ρισμού.
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
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 6 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 838/6704
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Οργανικής Χημεί−
ας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων, στη βαθμί−
δα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικεί−
μενο «Οργανική Χημεία: Σύνθεση − Φασματοσκοπία
NMR−MS»
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θε−
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’
αριθμ. 1/4−2−2015 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη
την από 14−1−2015 αίτηση εξέλιξης μόνιμου καθηγητή και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10− 2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 εγκυκλίων
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 4 (α) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22 (α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) 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΄),
8) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),

όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
9) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992 και
10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Χημείας
Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών
Προϊόντων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία:
Σύνθεση − Φασματοσκοπία NMR−MS».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: 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 Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί
με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και 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
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει 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 αντίστοι−
χης θέσης. 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 αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
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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 διο−
ρισμού.
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
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 6 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 963/7751
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
του Πανεπιστημίου Πατρών (με έδρα το Αγρίνιο),
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστι−
κό αντικείμενο «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα».
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανε−
πιστημίου Πατρών (με έδρα το Αγρίνιο), στην υπ’ αριθμ.
214/28−1−2015 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την
από 14−1−2015 αίτηση εξέλιξης μόνιμου καθηγητή και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10− 2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 εγκυκλί−
ων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 4 (β) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22 (α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) 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΄),
8) της παρ. 5α 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΄),
9) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄) και
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11) Τα Προεδρικά διατάγματα υπ’ αριθμ. 89/4−6−2013
(ΦΕΚ 130/5−6−2013 τ. Α΄) και 97/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/5−6−
2013 τ. Α΄) καθώς και την υπ’ αριθμ. 10852/1−7−2013 (ΦΕΚ
1696/10−7−2013 τ. Β΄)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας θέσης (1) καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών (με έδρα το
Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Πληροφο−
ριακά Συστήματα».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: 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 από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και 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
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει 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 αντίστοι−
χης θέσης. 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 αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
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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 διο−
ρισμού.
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
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 753/6148
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντι−
κείμενο «Κλασική αρχαιολογία με έμφαση στο αρ−
χαίο θέατρο».
Η Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 197/22−10−2014
συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την από 13−10−
2014 αίτηση εξέλιξης μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα
με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10− 2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 εγκυκλί−
ων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
και του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) 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΄),
8) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
9) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
10) της περίπτ. Ill της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και

11) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική
αρχαιολογία με έμφαση στο αρχαίο θέατρο».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.qov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί
με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και 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
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει 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 αντίστοι−
χης θέσης. 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 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
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
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Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
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
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 31 Μαρτίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 752/6150
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα, με ιδιαίτερη Επι−
στημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο
«Ορθοπαιδική − Τραυματιολογία»
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί−
ου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 633/9−2−2015 συνεδρίασή της,
λαμβάνοντας υπόψη την από 15−1−2015 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 εγκυκλί−
ων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 5 (β) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄), όπως η 5 (β) αντικαταστάθηκε με την παρ. 5
(β) του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 4115/2013,
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) 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΄),
8) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
9) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992 και
10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Επιστημών Υγείας
Tμήμα Ιατρικής
Χειρουργικός Τομέας
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Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα, με ιδιαίτερη Επι−
στημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο
«Ορθοπαιδική −Τραυματιολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρο−
νικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση:
https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης
αυτής στον
Ημερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και 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
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει 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 αντίστοι−
χης θέσης. 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 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
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 υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
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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
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 31 Μαρτίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 887/7120
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Τηλεπικοινωνιών
και Τεχνολογίας Πληροφορίας, στη βαθμίδα του Κα−
θηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Οπτικές Τηλεπικοινωνίες»
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πα−
τρών στην υπ’ αριθμ. 5/17−2−2015 συνεδρίασή της, λαμ−
βάνοντας υπόψη την από 23−12−2014 αίτηση εξέλιξης
μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10− 2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 εγκυκλί−
ων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
και του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) 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΄),
8) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
9) της παρ. 5α 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΄),
10) της περίπτ. Ill της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
11) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφο−
ρίας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές
Τηλεπικοινωνίες».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρο−
νικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση:
https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυ−
τής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών,
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και 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
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν.
4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει 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 αντίστοι−
χης θέσης. 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 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
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.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
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
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 886/7118
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Συστημάτων Ηλε−
κτρικής Ενέργειας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις
και Ηλεκτρικές Εκκενώσεις»
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 5/17−2−2015 συ−
νεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την από 12−1−2015 αίτηση
εξέλιξης μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10− 2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 εγκυκλί−
ων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 4 (α) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) 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΄),
8) της παρ. 5α 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΄),
9) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992 και
10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Πολυτεχνική Σχολή
Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών
Toμέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Eνέργειας
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις και
Ηλεκτρικές Εκκενώσεις».
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.nninedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί
με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 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.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και 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
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν.
4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί 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.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει 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 αντίστοι−
χης θέσης. 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 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
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 διο−
ρισμού.
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
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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.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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