
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αριθμ. 23146  
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οδο-

ντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου κα-

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντο-

λογία».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή 
της αριθμ. 328/21-04-2016, λαμβάνοντας υπόψη την από 
31-03-2016 αίτηση εξέλιξης λέκτορα με μονιμότητα και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Των παρ.3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011(195 Α’),
5α του άρθρου 77 του Ν.  4009/2011 (195 Α’) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 34 του 
Ν. 4115/2013 (24 Α’),

2) της παρ.1 και 2 [όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
15 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (24 Α’)] του άρθρου 
17 του Ν. 4009/2011 (195 Α’) και της παρ.2 του άρθρου 
18 του Ν.4009/2011 (195 Α’),

3) της παρ.5 του άρθρου 18 και της παρ.7 του άρθρου 
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α’),

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (195 Α’),
5) των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α’),
6) της παρ.3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α’),
7) 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’),

8) του Π.δ. 134/1999 (132 Α’),
9) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/ 

141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων,

10) την αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(2619 Β’) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάπτυ-
ξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 
καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών»,

11) την αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος 
«ΑΠΕΛΛΑ»,

12) του Π.δ. 98/2013 (134 Α’ και διορθ. 140 Α’),
13) την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 

83 τ.Α’), αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-

ση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟ-

ΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Βιολογία και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, Βι-

ολογία και φυσιολογία των περιακρορριζικών ιστών, 
Παθολογία των οδοντικών ιστών, Παθολογία των περι-
ακρορριζικών ιστών οδοντογενούς αιτιολογίας, διαγνω-
στική μεθοδολογία, προκλινική και κλινική Ενδοδοντία, 
ακτινογραφική απεικόνιση στην Ενδοδοντολογία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα:
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 

αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα:

- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου,

- βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυ-
τανικής 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.

- βεβαίωση συμμετοχής
Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-

τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

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, 4 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα 
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής, 
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής 
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του 
Ν.4009/2011.

5. 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 αντίστοιχης θέσης. Θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους.

• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εξέλιξης, καταχωρίζουν 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά εξαιρουμένων 
όσων ήδη έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους 
στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος 
καθώς και όσων δε χρήζουν επικαιροποίησης.

• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της Πρυτανικής Πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2016

  Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ 

   Ι 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 Αριθμ. 2566/20780 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλο-

λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικεί-

μενο «Νεοελληνική Φιλολογία».

  Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών (συν. 52/9-6-2016), της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Φιλολογίας (συν. 295/25-5-2016) και 
έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 4 του Ν. 4405/2016,
2) το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει,
3) της 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 Θρησκευ-
μάτων και των υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 
και Φ.122.1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),

4) τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του Ν. 4009/2011, 
όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του 
Ν. 4076/2012 (159 Α’),

5) τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του 
Ν. 4076/2012,

6) το άρθρο 6 Περίπτωση Γ’ (μετονομάσθηκε σε Πε-
ρίπτωση Α’ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του Ν. 2188/1994) 
του Ν. 2083/1992 (159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α’) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4009/2011,

7) το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 (87 Α’),
8) το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν. 3027/2002,
9) το άρθρο 14 του Ν. 1268/1982 όπως η παρ. 1 αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992,
10) το άρθρο 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011 όπως αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4386/2016,
11) το Π.δ. 134/1999,
12) την αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 από-

φαση ΥΠΠΕΘ περί κατανομής θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ Ακαδ. 
Έτους 2016-2017 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 ομοία,

13) την υπ’αριθμ. 83/31-3-2016 απόφαση της Συγκλή-
του και 

14) την υπ’ αριθμ. 50/15-4-2016 απόφαση της Κοσμη-
τείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-
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μών προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Τμήμα Φιλολογίας.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φι-
λολογία».

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. Αν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

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 του Εκλεκτορικού Σώμα-
τος και της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 4 του 
Ν. 4405/2016.

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 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.

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.

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 εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 
Φ. 11/63518/Ζ2/14-4-2016 και Φ.11/67335/Ζ2/20-4-2016 
έγγραφα του ΥΠΠΕΘ.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 21 Ιουλίου 2016 

Η Πρύτανις 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

     

 Αριθμ. 2568/20797 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικο-

νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνω-

στικό αντικείμενο «Μακροοικονομική».

  Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (συν. 19/11-5-2016), της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Οικονομικών επιστημών (συν. 
12/20-4-2016) και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 4 του Ν. 4405/2016,
2) το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει,
3) της 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 Θρησκευ-
μάτων και των υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 
και Φ.122.1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),

4) τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του Ν. 4009/2011, 
όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 
(159 Α’),

5) τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του 
Ν. 4076/2012,

6) το άρθρο 6 Περίπτωση Γ (μετονομάσθηκε σε Πε-
ρίπτωση Α’ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του Ν. 2188/1994) 
του Ν. 2083/1992 (159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α’) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4009/2011,

7) το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 (87 Α’),
8) το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν. 3027/2002,
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9) το άρθρο 14 του Ν. 1268/1982 όπως η παρ. 1 αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992,

10) το άρθρο 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011 όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4386/2016,

11) το Π.δ. 134/1999,
12) την αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 από-

φαση ΥΠΠΕΘ περί κατανομής θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ Ακαδ. 
Έτους 2016-2017 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 ομοία,

13) την υπ’αριθμ. 83/31-3-2016 απόφαση της Συγκλή-
του και

14) την υπ’ αριθμ. 18/19-4-2016 απόφαση της Κοσμη-
τείας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη-
γητή, ως εξής:

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομι-
κή».

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. Αν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

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 του Εκλεκτορικού Σώμα-
τος και της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 4 του 
Ν. 4405/2016.

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 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.

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.

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 εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 
Φ. 11/63518/Ζ2/14-4-2016 και Φ.11/67335/Ζ2/20-4-2016 
έγγραφα του ΥΠΠΕΘ.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 21 Ιουλίου 2016 

Η Πρύτανις 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

   

      Αριθμ. 2562/20803 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ια-

τρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 

του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα, με ιδιαίτε-

ρη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό 

αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

  Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισή-
γηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. 
53/17-5-2016), της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν. 647/20-4-2016) και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 4 του Ν. 4405/2016,
2) το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει,
3) της 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 Θρησκευ-
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μάτων και των υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 
και Φ.122.1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),

4) τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του Ν. 4009/2011, 
όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 
(159 Α’),

5) τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του 
Ν. 4076/2012,

6) το άρθρο 6 Περίπτωση Γ’ (μετονομάσθηκε σε Περί-
πτωση Α’ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του Ν. 2188/1994) του 
Ν. 2083/92 (159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α’) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4009/2011,

7) του άρθρου 14 παρ. 4 & 5 του Ν. 1268/1982, όπως 
η παρ. 5 τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 6 εδαφ. ζ’ 
του Ν. 1566/85 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν. 3282/2004,

8) το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν. 3027/2002,
9) το άρθρο 14 του Ν. 1268/1982 όπως η παρ. 1 αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992,
10) το άρθρο 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011 όπως αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4386/2016,
11) το Π.δ. 134/1999,
12) Την αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 από-

φαση ΥΠΠΕΘ περί κατανομής θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ Ακαδ. 
Έτους 2016-2017 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 ομοία,

13) την υπ’αριθμ. 83/31-3-2016 απόφαση της Συγκλή-
του και

14) το υπ’ αριθμ. 1929/14-4-2016 έγγραφο του Διευ-
θυντή του Χειρουργικού Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:

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

πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Χει-
ρουργικού Τομέα με ιδιαίτερη επιστημονική δραστη-
ριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

«Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω θέση προκηρύσσεται, 
κατά προτεραιότητα, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώ-
της βαθμίδας. Η διαδικασία για την κάλυψη της θέσης 
του Αναπληρωτή Καθηγητή θα συνεχιστεί μόνο στην 
περίπτωση που η εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας 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 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. Αν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

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 του Εκλεκτορικού Σώμα-
τος και της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 4 του 
Ν. 4405/2016.

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 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.

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.

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 εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 
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Φ. 11/63518/Ζ2/14-4-2016 και Φ.11/67335/Ζ2/20-4-2016 
έγγραφα του ΥΠΠΕΘ.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 21 Ιουλίου 2016 

Η Πρύτανις 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

   

      Αριθμ. 2563/20779 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ια-

τρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή του Παθολογικού Το-

μέα Ι, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα 

στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία».

  Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισή-
γηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. 
53/17-5-2016), της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν. 647/20-4-2016) και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 4 του Ν. 4405/2016,
2) το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει,
3) της 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 Θρησκευ-
μάτων και των υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 
και Φ.122.1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),

4) τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του Ν. 4009/2011, 
όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 
(159 Α’),

5) τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του 
Ν. 4076/2012,

6) το άρθρο 6 Περίπτωση Γ (μετονομάσθηκε σε Πε-
ρίπτωση Α’ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του Ν. 2188/1994) 
του Ν. 2083/1992 (159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α’) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4009/2011,

7) το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 (87 Α’),
8) το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν. 3027/2002,
9) το άρθρο 14 του Ν. 1268/1982 όπως η παρ. 1 αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992,
10) το άρθρο 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011 όπως αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4386/2016,
11) το Π.δ. 134/1999,
12) την αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 από-

φαση ΥΠΠΕΘ περί κατανομής θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ Ακαδ. 
Έτους 2016-2017 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 ομοία,

13) την υπ’αριθμ. 83/31-3-2016 απόφαση της Συγκλή-
του και

14) το υπ’ αριθμ. 18/15-4-2016 έγγραφο του Διευθυντή 
του Παθολογικού Τομέα Ι, του Τμήματος Ιατρικής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυ-
ξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής 
Παθολογικός Τομέας Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή του Παθολογικού Τομέα Ι με ιδιαίτερη επι-
στημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο 
«Γενική Παθολογία».

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. Αν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

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 του Εκλεκτορικού Σώμα-
τος και της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 4 του 
Ν. 4405/2016.

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 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.

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.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6817Τεύχος Γ’ 921/28.09.2016

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.

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 εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 
Φ. 11/63518/Ζ2/14-4-2016 και Φ.11/67335/Ζ2/20-4-2016 
έγγραφα του ΥΠΠΕΘ.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Πάτρα, 21 Ιουλίου 2016 

Η Πρύτανις 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

   

      Αριθμ. 2564/20787 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ια-

τρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 

του Επίκουρου Καθηγητή του Χειρουργικού Το-

μέα, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα 

στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική-

Χειρουργική Μαστού».

  Η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισή-
γηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας (συν. 
53/17-5-2016), της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν. 647/20-4-2016) και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 4 του Ν. 4405/2016,
2) το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει,
3) της 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 Θρησκευ-
μάτων και των υπ’ αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 
και Φ.122.1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),

4) τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του Ν. 4009/2011, 
όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του Ν. 4076/2012 
(159 Α’),

5) τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 4009/2011 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του 
Ν. 4076/2012,

6) το άρθρο 6 Περίπτωση Γ’ (μετονομάσθηκε σε Περί-
πτωση Α’ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του Ν. 2188/1994) του 
Ν. 2083/92 (159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α’) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4009/2011,

7) το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 (87 Α’),

8) το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν. 3027/2002,
9) το άρθρο 14 του Ν. 1268/1982 όπως η παρ. 1 αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992,
10) το άρθρο 80 παρ. 22 του Ν. 4009/2011 όπως αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4386/2016,
11) το Π.δ. 134/1999,
12) Την αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 από-

φαση ΥΠΠΕΘ περί κατανομής θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ Ακαδ. 
Έτους 2016-2017 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 ομοία,

13) την υπ’αριθμ. 83/31-3-2016 απόφαση της Συγκλή-
του και

14) το υπ’ αριθμ. 1929/14-4-2016 έγγραφο του Διευ-
θυντή του Χειρουργικού Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη-
γητή, ως εξής:

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

Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα με ιδιαίτερη επι-
στημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο 
«Γενική Χειρουργική-Χειρουργική Μαστού».

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. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

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 του Εκλεκτορικού Σώμα-
τος και της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 4 του 
Ν. 4405/2016.

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 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.

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.

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 εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 
Φ. 11/63518/Ζ2/14-4-2016 και Φ.11/67335/Ζ2/20-4-2016 
έγγραφα του ΥΠΠΕΘ.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 21 Ιουλίου 2016 

Η Πρύτανις 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ       

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