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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 617
1 Ιουλίου 2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 885/7115
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Συστημάτων Ηλε−
κτρικής Ενέργειας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις,
Ηλεκτρικές Εκκενώσεις, Μονώσεις».
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι−
κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Πατρών στην υπ’ αριθμ. 5/17−2−2015 συνεδρίαση της,
λαμβάνοντας υπόψη την από 30−1−2015 αίτηση εξέλιξης
μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 4 (β) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄), και άρθρο 50 του Ν. 4115/2013,
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
8) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄), 9 της παρ. 1 του άρ−
θρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992 και
10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Πολυτεχνική Σχολή
Τομέας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών
Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργει−
ας, με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις, Ηλεκτρικές
Εκκενώσεις, Μονώσεις».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
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προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνι−
κού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 884/7119
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μη−
χανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Μη−
χανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Βιοχημική Μηχανική».
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 494/20−1−2015
συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την από 30−12−2014
αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 5 (α) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄), όπως η 5 (β) αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 (β)
του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν, 4115/2013,
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
8) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),

9) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992 και
10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:
Πολυτεχνική Σχολή
Τομέας Χημικών Μηχανικών
Τομέας Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημική Μηχανική».
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 ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεω−
μένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
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Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνι−
κού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 883/7117
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μη−
χανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Χημι−
κής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας,
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνω−
στικό αντικείμενο «Ηλεκτροχημεία και Ετερογενής
Κατάλυση».
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 497/17−2−2015
συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την από 14−1−2015
αίτηση εξέλιξης μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
και του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
8) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1082, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
9) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
10) της περίπτ. Ill της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
11) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:
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Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας Χημικής Τεχνολονίας και Εφαρμοσμένης Φυ−
σικοχημείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρο−
χημεία και Ετερογενής Κατάλυση».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή−
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνι−
κού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 882/7110
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του Κα−
θηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο
«Ανάλυση του Λόγου− Κοινωνιογλωσσολογία».
Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπι−
στημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 281/4−3−2015 συνεδρίαση
της, λαμβάνοντας υπόψη την από 26−2−2015 αίτηση εξέ−
λιξης μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
και του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
8) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1082, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
9) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
10) της περίπτ. Ill της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
11) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Φιλολογίας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση
του Λόγου−Κοινωνιογλωσσολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού

συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί
με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεω−
μένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνι−
κού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 835/6702
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Επιστημών
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Γνωστικής
και Διαφορικής Ανάλυσης,με γνωστικό αντικείμενο
«Διδακτική μαθηματικών, με έμφαση στη νοητική συ−
γκρότηση εννοιών στην Προσχολική Ηλικία».
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαί−
δευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του
Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 7/10−3−2015 συ−
νεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την από 3−3−2015
αίτηση εξέλιξης μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
και του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
8) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1082, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
9) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
10) της περίπτ. Ill της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
11) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄) αποφάσισε την προ−
κήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1)
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία
Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική
μαθηματικών, με έμφαση στη νοητική συγκρότηση εν−
νοιών στην Προσχολική Ηλικία».
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
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δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά
δημοσιεύματα.
Γα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή−
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνι−
κού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 6 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 836/6706
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του Κα−
θηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Οντολογία − Ηθική −Φαινομενολογία».
Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπι−
στημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 21/18−2−2015 συνεδρίαση
της, λαμβάνοντας υπόψη την από 13−2−2015 αίτηση εξέ−
λιξης μόνιμου καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
και του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
8) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1082, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992,
9) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
10) της περίπτ. Ill της παρ. 5 του άρθρου 14 του
Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
11) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Φιλοσοφίας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οντολογία −
Ηθική − Φαινομενολογία».
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 σπου−
δών. Άν 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 της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώ−
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν
ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεω−
μένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή−
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν,
εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο−
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέ−
ντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύ−
εται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 6 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αριθμ. 837/6699
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Φυσικοχημείας,
Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας, στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Φυσικοχημεία».
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην
υπ’ αριθμ. 1/4−2−2015 συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπό−
ψη την από 29−1−2015 αίτηση εξέλιξης μόνιμου καθηγητή
και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.2.2014 εγκυκλίων
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 4 (α) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22(α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄),
8) της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄),
9 της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν. 2083/1992 και
10) του Π.δ/τος 134/1999 (132 Α΄), αποφάσισε την προ−
κήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1)
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη−
γητή, ως εξής:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Xημείας
Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής
Χημείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί
με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
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2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά
δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρή−
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνι−
κού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 6 Απριλίου 2015
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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