
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Αριθμ. 3270/30747 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πα-

τρών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 

ή επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Γ΄ Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο 

«Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών».

  Η Πρύτανης του Παπεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών (συν. 556/26.9.2017) 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 υπ’ αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφα-

ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την υπ’ 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 υπ’ αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

13) Την υπ’ αριθμ. 157/11515/28.4.2017 απόφαση της 
Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 
καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας Γ΄ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του ανα-

πληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, με γνωστι-
κό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων 
Υλικών».

«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 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. 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.
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 
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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 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
 

    Αριθμ. 3396/31949 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθ-
μίδα του επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών, με γνωστικό αντικείμενο 
«Πετρογραφία». 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας (συν. 
3/5.10.2017) 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 υπ’ αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφα-

ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την υπ’ 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 υπ’ αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

13) Την υπ’ αριθμ. 134/13.6.2017 συνεδρίαση της Κο-
σμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, προκηρύσσει 
(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης 
καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας
Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πετρογραφία».
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. 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.
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.
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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 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 27 Οκτωβρίου 2017

Η Πρύτανης 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
 

    Αριθμ. 3478/33026 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 

στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή 

αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, 

του Τομέα Β΄ Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμο-

σμένης Φυσικοχημείας, με γνωστικό αντικείμε-

νο «Χημικές Διεργασίες».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών (συν. 556/26.9.2017) 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 υπ’ αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφα-

ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την υπ’ 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 υπ’ αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Την υπ’ αριθμ. 157/11515/28.4.2017 απόφαση της 
Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου 
καθηγητή, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας Β΄ Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης 

Φυσικοχημείας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή επί-
κουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές 
Διεργασίες»

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. 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.
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΄ 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 3 Νοεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

    Αριθμ. 3491/33194 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Πατρών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, 

με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Ποσοτικές 

Εφαρμογές της Οικονομικής Ανάλυσης».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων (συν. 4/18.10.2017) και έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 και 10 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 υπ’ αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφα-

ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την υπ’ 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 υπ’ αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Την υπ’ αριθμ. 26/29.5.2017 συνεδρίαση της Κο-
σμητείας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-
ρου καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και 
Ποσοτικές Εφαρμογές της Οικονομικής Ανάλυσης»

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. 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.
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 
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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΄ 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

     Αριθμ. 3788/36447 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 
και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπι-
στημίου Πατρών στη βαθμίδα του επίκουρου κα-
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίη-
ση δυναμικών συστημάτων και βελτιστοποίηση 
πόρων με τεχνικές εφαρμοσμένων μαθηματι-
κών και μεθοδολογίες επεξεργασίας και ανάλυ-
σης πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων». 

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης  του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα 
το Αγρίνιο) (συν. 252/1.11.2017) και έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 και 10 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 υπ’ αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφα-

ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την υπ’ 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 υπ’ αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Την υπ’ αριθμ. 26/29.5.2017 συνεδρίαση της Κο-
σμητείας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων. προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-
ρου καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 

και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίη-
ση δυναμικών συστημάτων και βελτιστοποίηση πόρων 
με τεχνικές εφαρμοσμένων μαθηματικών και μεθοδο-
λογίες επεξεργασίας και ανάλυσης πολύ μεγάλου όγκου 
δεδομένων».

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. 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.
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5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

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 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 29 Νοεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

     Αριθμ. 3879/37332 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 
Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμί-
δα του αναπληρωτή καθηγητή, του Τομέα Φυσι-
κοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας, 
με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία - Φα-
σματοσκοπία».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (συν. 
2/18.10.2017) 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 υπ’ αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφα-

ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την υπ’ 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 υπ’ αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και

13) Το αριθμ. 223/17065/19.6.2017 έγγραφο του Κο-
σμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, προκηρύσσει 
(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης 
καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, ως 
εξής:

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Χημείας
Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής 

Χημείας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του ανα-

πληρωτή καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικο-
χημεία - Φασματοσκοπία».

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. 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.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2551Τεύχος Γ’ 391/17.04.2018

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

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 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 6 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

     Αριθμ. 3920/37964 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών 

στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνω-

στικό αντικείμενο «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής 
(συν. 418/17.10.2017) 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 υπ’ αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφα-

ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
11) Την υπ’ 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 υπ’ αριθμ. 109/9.2.2017 απόφαση της συνε-
δρίασης 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 Φαρμακευτικής
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτικό 
Μάρκετινγκ».

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. 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.
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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 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 προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

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