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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 231
16 Μαρτίου 2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμ. 15291/15/ΓΠ
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτό−
νων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός
Σχεδιασμός: Σύγχρονα Μεθοδολογικά Εργαλεία».
Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 67ης/01−12−2015, λαμ−
βάνοντας υπόψη την από 02−11−2015 αίτηση εξέλιξης μόνι−
μου Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 77 της παρ. 3 του Ν. 4009/2011(195 Α΄),
2) του άρθρου 77 της παρ. 4γ του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 34 παρ. 4γ του Ν. 4115/
2013 (24 Α΄) και του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 (24 Α΄).
3) του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
5) του άρθρου 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012 (159Α),
6) 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΄),
7) της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α΄),
8) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
9) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του Ν. 4009/2011,
10) της με αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (2619/
Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης −ΑΠΕΛΛΑ,
11) των αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/
26335/Β2/24−02−2014 εγκυκλίων του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ.
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρω−
τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός
Σχεδιασμός: Σύγχρονα Μεθοδολογικά Εργαλεία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού

συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. 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.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
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.
6. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι−
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 18 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Αριθμ. 14009/15/ΓΠ
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζιζανιολογία».
Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 30ης/
19−11−2015, λαμβάνοντας υπόψη την από 30−10−2015 αίτη−
ση εξέλιξης Λέκτορα με θητεία και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2) του άρθρου 77 παρ. 5β του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5β του
Ν. 4076/2012 (159 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
άρθρο 34 παρ. 3β του Ν. 4115/2013 (24 Α΄),
3) του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και του άρθρου 18 παρ. 2
του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
5) του άρθρου 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012 (159Α),
6) 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΄),
7) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87Α΄),
8) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
9) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του Ν. 4009/2011,
10) της με αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (2619/
Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης −ΑΠΕΛΛΑ,
11) των αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/
26335/Β2/24−02−2014 εγκυκλίων του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ.
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζιζανιολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. 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.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλο−
νται 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.
6. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπε−
μπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης δι−
ορισμού.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο−
ποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσ−
σας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 25 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Αριθμ. 14004/15/ΓΠ
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Βελτίωση Φυτών».
Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 30ης/
19−11−2015, λαμβάνοντας υπόψη την από 02−11−2015 αίτηση
εξέλιξης Λέκτορα με θητεία και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2) του άρθρου 77 παρ. 5β του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5β του Ν. 4076/
2012 (159 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο
34 παρ. 3β του Ν. 4115/2013 (24 Α΄),
3) του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και του άρθρου 18 παρ. 2
του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
5) του άρθρου 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012 (159 Α΄),
6) 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΄),
7) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87Α΄),
8) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
9) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του Ν. 4009/2011,
10) της με αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (2619/
Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης − ΑΠΕΛΛΑ,
11) των αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/
26335/Β2/24−02−2014 εγκυκλίων του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ.
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Βελτίωση
Φυτών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. 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.
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3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλο−
νται 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.
6. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι−
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 25 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Αριθμ. 15598/15/ΓΠ
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Υδραυλική
με έμφαση στη διαχείριση του νερού στο έδαφος».
Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίαση της 1ης/

1566

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

22−12−2015, λαμβάνοντας υπόψη την από 16−11−2015 αίτηση
εξέλιξης Λέκτορα με θητεία και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2) του άρθρου 77 παρ. 5β του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5β του
Ν. 4076/2012 (159 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
άρθρο 34 παρ. 3β του Ν. 4115/2013 (24 Α΄),
3) του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί από το Ν. 4115/2013 και του άρθρου 18 παρ. 2
του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
4) της παρ. 5 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου
77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
5) του άρθρου 9 παρ. 9γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012 (159Α΄),
6) 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΄),
7) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87Α΄),
8) του Π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
9) του άρθρου 8 παρ. 18 εδ. η του Ν. 4009/2011,
10) της με αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (2619/
Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης − ΑΠΕΛΛΑ,
11) των αριθμ. Φ.11/196295/E5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/
26335/Β2/24−02−2014 εγκυκλίων του Γ.Γ. τουΥΠΑΙΘ.
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ−
ΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Υδραυλι−
κή με έμφαση στη διαχείριση του νερού στο έδαφος».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε−
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ−
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. 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.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
• Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλονται 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.
6. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι−
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
μπορεί 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.
Βόλος, 23 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Αριθμ. 2868/31937
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μη−
χανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Β΄
Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχη−
μείας, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο «Επιφανειακές και Διεπιφα−
νειακές Ιδιότητες Υλικών»
Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 508/15−9−2015
συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την από 25−6−2015
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 Υπουργεί−
ων 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΄),
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5) της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982,
7) τις διατάξεις των άρθρων 21 και 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:
Πολυτεχνική Σχολή
Tμήμα Χημικών Μηχανικών
Tομέας Β΄ Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης
Φυσικοχημείας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επιφανει−
ακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες Υλικών».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλε−
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλε−
κτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή δι−
εύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της
Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πα−
νεπιστήμιο 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. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

1567

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
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
μπορεί 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, 15 Δεκεμβρίου 2015
Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 2681/29688
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών
Η/Υ και Πληροφορικής του Τομέα Λογικού των Υπο−
λογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα»
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πλη−
ροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ.
86/29−9−2015 συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την
από 24−9−2015 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα
με τις διατάξεις:
1) των υπ’ αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ
2619/16−10−2013 τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων, Φ.11/196295/
Ε5/20−12−2013 και Φ.122.1/192/26335/Β2/24−2−2014 εγκυκλί−
ων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 5 (β) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄ ), όπως η 5 (β) αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 (β)
του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 4115/2013,
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6(ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄),
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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 προ−
κήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1)
θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,
ως εξής:
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά
Πληροφοριακά Συστήματα».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρο−
νικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση:
https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυ−
τής στον Ημερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών,
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη−
μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο
θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι
στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του Ν.
4009/2011.
5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε

ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 27 Νοεμβρίου 2015
Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθμ. 2870/31935
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωλογί−
ας του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τομέα Εφαρ−
μοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής, στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε−
νο «Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία»
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστη−
μίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 1/7−10−2015 συνεδρίαση της,
λαμβάνοντας υπόψη την από 29−9−2015 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 εγκυ−
κλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΠΕΛΛΑ),
2) της παρ. 3 και 4 (α) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011
(195 Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/30−1−2013 τ. Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 17 και των διατάξεων του
άρθρου 18 του Ν. 4009/2011,
4) της παρ. 6 (ζ) του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του Ν. 4076/2012(ΦΕΚ 159 Α΄),
5) της παρ. 22 (α) του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
6) της παρ. 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΄),
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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 αν−
τικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/
1992 και
10) του Π.Δ/τος 134/1999 (132 Α΄),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας
Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρήση Γεωγραφι−
κών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης
στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρο−
νικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση:
https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυ−
τής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών,
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο−
νικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Αν 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:
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α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου και
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλα−
γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε−
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι−
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
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, 15 Δεκεμβρίου 2015
Η Πρύτανις
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03002311603160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

