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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με την 872/17-1-2018 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
152, 153 και 156 του ν. 3528/2007, την αριθμ. 378/
14-11-2017 Γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών και την από 27-11-2017 απόφαση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου, απολύεται ο Δημήτριος Γραμματίκας του Νικολάου,
από τη θέση υπαλλήλου του ΥΕ κλάδου Προσωπικού
Καθαριότητας του Αρεταιείου Νοσοκομείου με βαθμό Γ΄
και Μ.Κ. 6, λόγω σωματικής/πνευματικής ανικανότητας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3634853760/19-12-2017).
Με την 873/17-1-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155
και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007), όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 59 του
ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ. Α΄/27-2-2016) και ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
της Δέσποινας Μπατάκη του Νικηφόρου, από τη θέση
υπαλλήλου του ΥΕ κλάδου Προσωπικού Εστίασης του
Αρεταιείου Νοσοκομείου, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 11, από
31-12-2017, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου
από τις κείμενες διατάξεις ανώτατου ορίου ηλικίας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9751064237/13-10-2017).
Με την 879/18-1-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 148 και
156 του ν. 3528/2007 και κατόπιν του προβλεπόμενου
από το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 ελέγχου γνησιότητας
δικαιολογητικών όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 και ισχύει, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της
Χαρίκλειας-Ελένης Δασκαλάκη-Κριθάρη του Βασιλείου
από τη θέση υπαλλήλου του ΠΕ κλάδου ΔιοικητικούΟικονομικού του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Α΄
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και Μ.Κ 16ο, από 28-12-2017, ημερομηνία υποβολής της
δεύτερης αίτησης παραίτησής της.
Στη Χαρίκλεια-Ελένη Δασκαλάκη-Κριθάρη απονέμεται
τιμητικά ο τίτλος της θέσης Προϊσταμένης τμήματος που
κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3345127632/4.1.2018).
Με την 753/13-10-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54
του π.δ. 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/
2012 και κατόπιν του προβλεπόμενου από το άρθρο
28 του ν. 4305/2014 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/
2-12-2016) και ισχύει ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Βαγγελίδη
Φωτίκα του Ιωάννη από τη οργανική θέση υπαλλήλου
Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ.Ε. κατηγορίας με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών
με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 5ο από 22-6-2016.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4041981021/13-10-2017).
Με την 298/20-12-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και 77 του
ν. 4009/2011, την από 23/5/2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β΄) και την
αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄) διορίζεται (εξελίσσεται)
ο Απόστολος Τσολάκης του Ιωάννη, μόνιμος επίκουρος
καθηγητής σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα του τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοντική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα
(ΦΕΚ προκ. 791/25-8-2016 τ. Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 260/12.01.2018).
Με την 294/18-12-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και
άρθ. 77 ν. 4009/2011 και την από 23/5/2013 απόφαση της
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β΄)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

254

του Ιδρύματος, διορίζεται (εξελίσσεται) η Αναστασία Μητσέα του Γεωργίου, Λέκτορας με θητεία σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία του
τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με
γνωστικό αντικείμενο «Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 791/
25-8-2016 τ. Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 260/12.01.2018).
Με την 297/18-12-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και 77
του ν. 4009/2011, την από 23/5/2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β΄) και
την αριθμ. Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄) διορίζεται (εξελίσσεται) ο Βασίλειος Παπαϊωάννου του Αθανασίου, μόνιμος επίκουρος καθηγητής σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα του
τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(ΦΕΚ προκ. 790/25-8-16 τ. Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 260/12.01.2018).
Με την 295/18-12-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 20 και 77 του
ν. 4009/2011, την από 23/5/2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β΄) και την
αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ. Β΄) διορίζεται (εξελίσσεται)
ο Αλκιβιάδης Ζήσης του Ιωάννη, μόνιμος αναπληρωτής
καθηγητής σε θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με μονιμότητα του τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 790/
25-8-2016 τ. Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 260/12.01.2018).
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την 2913/4-12-2017 πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων
16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του
ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και των άρθρων 2, και
84 παρ. 19 του ν. 4485/2017, την ερμηνευτική εγκύκλιο
αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την
κοινή υπουργική απόφαση Φ.122.1/1137/145793/Β2/
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9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/16-10-2013 τ.Β΄) καθώς και την
υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017
(ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ.Β΄), διορίζεται, μετά από εξέλιξη,
ο επίκουρος καθηγητής με μονιμότητα Ανδρέας-Ζωίλος
Δημητριάδης του Βασιλείου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή, στο τμήμα Θεάτρου της
Σχολής Καλών Τεχνών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία - Ιστορία θεάτρου του 19ου αιώνα». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46/25-1-2017
τ. Γ΄.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 282/16.01.2018).
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 3274/30750
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Χειρουργικού
Τομέα με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία - Λειτουργική Ουρολογία».
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος Ιατρικής (συν.
672/2.10.2017), την από 18.9.2017 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84
παρ. 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
3) Το άρθρο 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225)
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΑΠΕΛΛΑ).
6) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του ν. 4009/2011 (Α΄
195), όπως αναριθμήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του ν. 4076/
2012 (159 Α΄).
7) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4
παρ. 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
8) Το άρθρο 6 περίπτωση Γ΄ (μετονομάσθηκε σε Περίπτωση Α΄ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994
(Α΄ 18) 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
(Α΄ 195).
9) Το άρθρο 14 παρ. 4 και 5 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
όπως η παρ. 5 τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 6
εδαφ. ζ΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
10) Το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
11) Το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η
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παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του
ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
12) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
13) Το π.δ. 134/1999 και
14) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄ 628) απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης
Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως
εξής:
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Χειρουργικός Τομέας.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα
στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία - Λειτουργική
Ουρολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 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 ΑΕΙ εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού 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 μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών,
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
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Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος 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 αντίστοιχης 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 αυτεπαγγέλτως 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.
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, 23 Οκτωβρίου 2017
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμ. 3660/34784
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
του Τομέα Α΄ Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες
Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων».
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του τμήματος Χημικών Μηχανικών (συν. 559/7.11.2017), την από 2.10.2017 αίτηση
εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84
παρ. 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225)
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΑΠΕΛΛΑ).
6) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως αναριθμήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 7 του
ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
7) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4
παρ. 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
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8) Το άρθρο 6 περ. Γ΄ (μετονομάσθηκε σε περ. Α΄ με το
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994 (Α΄ 18)) του ν. 2083/
1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
9) Το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 (Α΄ 208).
10) Το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
11) Το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η παρ.
1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/
1992 (Α΄ 159).
12) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83).
13) Το π.δ. 134/1999 και
14) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄ 628) απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης
Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
ως εξής:
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας Α΄ Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες
Διαχωρισμού στις Τεχνολογίες Σωματιδίων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 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 ΑΕΙ εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
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6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού 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 μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών,
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος 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 αντίστοιχης 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 αυτεπαγγέλτως 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.
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, 20 Νοεμβρίου 2017
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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