
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 4112/40137 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκου-
ρου Καθηγητή, του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπο-
λογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμ-
ματισμός και Λογισμικό Επιπέδου Συστήματος». 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (συν. 4/
12.12.2017)   και έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με 
το άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/92 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (A’ 195) όπως ισχύει.
8) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83).

9) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 

απόφαση του ΥΠΕΠΘ, «περί κατανομής θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα 
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018».

12) Την αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Την αριθμ. 157/11515/28.4.2017 απόφαση της Κο-
σμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, προκηρύσσει:

(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-

σης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
ή Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό Επιπέδου 
Συστήματος».

«Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω θέση προκηρύσσεται, 
κατά προτεραιότητα, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή. Η διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του Επί-
κουρου Καθηγητή θα συνεχιστεί μόνο στην περίπτωση 
που η εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
αποβεί άγονη».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού 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 ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
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. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής Γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητι-
κών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 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 διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

 

 Αριθμ. 4111/40142 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνω-

στικό αντικείμενο «Θεατρολογία: Δράμα και πα-

ράσταση στη νεότερη εποχή». 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπου-
δών (συν. 233/20.12.2017)  και έ χοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει.
8) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83).

9) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 

απόφαση του ΥΠΕΠΘ, «περί κατανομής θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ 
στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 
2018».

12) Την αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Την αριθμ. 71/11.10.2017 συνεδρίαση της Κοσμη-
τείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, προκηρύσσει:

(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-
σης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: 
Δράμα και παράσταση στη νεότερη εποχή»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρο-
νικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: 
https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκή-
ρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο-
λογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
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. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
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τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής Γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 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 διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

 

 Αριθμ. 4114/40140 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανι-

κών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Ενέργειας, 

Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος με γνωστικό 

αντικείμενο «Ρευστοθερμοδυναμική για Μηχα-

νολογικά Ενεργειακά Συστήματα με Έμφαση σε 

Πειραματικές Μεθόδους». 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων 
και Αεροναυπηγών Μηχανικών (συν. 3/12.12.2017)  και 
 έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει.
8) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83).

9) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 

απόφαση του ΥΠΕΠΘ, «περί κατανομής θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα 
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018».

12) Την αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Την αριθμ. 157/11515/28.4.2017 συνεδρίαση της 
Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, προκηρύσσει:

(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-
σης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ρευστο-θερ-
μοδυναμική για Μηχανολογικά Ενεργειακά Συστήματα 
με Έμφαση σε Πειραματικές Μεθόδους»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού 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 ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
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. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία οι 

υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
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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.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 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 διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

 

 Αριθμ. 3054/27036 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμί-

δα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Βασικών 

Ιατρικών Επιστημών Ι, με ιδιαίτερη επιστημονι-

κή δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο 

«Βιολογία». 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 
(συν. 666/12.7.2017)  και έ χοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει.
8) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/
2016 (Α΄83).

9) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 

απόφαση του ΥΠΕΠΘ, «περί κατανομής θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ 
στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 
2018».

12) Την αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Το αριθμ. 93/12849/10.5.2017 έγγραφο του Κο-
σμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, προκηρύσσει:

(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-
σης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότη-
τα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού 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 ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
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. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
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στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα απο-
δεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνι-
κής γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητι-
κών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 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 διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

 

 Αριθμ. 3055/27038 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-
τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη 
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Χει-
ρουργικού Τομέα, με ιδιαίτερη επιστημονική 
δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγ-
γειοχειρουργική». 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 
(συν. 666/12.7.2017)  και έχοντας υπόψη:

 1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει.
8) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83).

9) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 

απόφαση του ΥΠΕΠΘ, «περί κατανομής θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα 
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018».

12) Την αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Το αριθμ. 93/12849/10.5.2017 έγγραφο του Κο-
σμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, προκηρύσσει:

(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-
σης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Χειρουργικός Τομέας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηρι-
ότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού 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 ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
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. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
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ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητι-
κών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 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.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

 

 Αριθμ. 3077/27125 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμί-

δα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Βασικών 

Ιατρικών Επιστημών ΙΙ, με ιδιαίτερη επιστημο-

νική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο 

«Φυσιολογία». 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 
(συν. 666/12.7.2017)  και έχοντας υπόψη:

 1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 

με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει.
8) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/
2016 (Α΄83).

9) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 

απόφαση του ΥΠΕΠΘ, «περί κατανομής θέσεων για 
την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ 
στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 
2018».

12) Την αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Το αριθμ. 93/12849/10.5.2017 έγγραφο του Κο-
σμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, προκηρύσσει:

(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέ-
σης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότη-
τα στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρο-
νικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: 
https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο 
Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο-
λογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
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. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
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6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, 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.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 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.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

 

 Αριθμ. 3078/27122 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Βασικών Ιατρι-

κών Επιστημών Ι, με ιδιαίτερη επιστημονική δρα-

στηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία». 

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 

(συν. 666/12.7.2017)  και έχοντας υπόψη: 
 1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-

πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 

με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει.
8) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83).

9) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
10) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 

απόφαση του ΥΠΕΠΘ, «περί κατανομής θέσεων για την 
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα 
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018».

12) Την αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Το αριθμ. 93/12849/10.5.2017 έγγραφο του Κο-
σμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, προκηρύσσει:

(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης 
Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότη-
τα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονι-
κού 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. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 

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. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
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6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογη-
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού 
ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέ-
ντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών, 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 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 διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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