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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 10946 
Προκήρυξη κ ενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή 

με θητεία, του Τομέα Β΄ Χημικής Τεχνολογίας και 

Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας με γνωστικό αντι-

κείμενο «Διεργασίες και συστήματα ηλεκτροχη-

μικής μηχανικής για ενεργειακές εφαρμογές». 

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών (συν. 632/1.2.2022) και έχοντας υπόψη:

1) Την παρ. 15 περ. ζ’, του άρθρου 15 και την παρ. 2 
περ. ιδ’ του άρθρου 21 και την παρ. 9 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄2657) απόφαση του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με την 
παρ. 6(α) το άρθρο 1 του ν. 2188/1994) του ν. 2083/92 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως ισχύει, 
μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/
2018 (Α΄38).

8) Το άρθρο 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
9) Το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α΄142).
10) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 

(Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄83).

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899).

13) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 απόφα-
ση του ΥΠΑΙΘ, «περί κατανομής θέσεων για την πρόσλη-
ψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
για το έτος 2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ι446ΜΤΛΗ-Ψ5Μ).

14) Την υπ’ αρ. 195/13.1.2022 συνεδρίαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών.

15) Το υπ’ αρ. 2603/14.1.2022 έγγραφο της Γραμμα-
τείας Συγκλήτου.

16) Την από 26.1.2022 συνεδρίαση του Τομέα Β΄ Χημι-
κής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών και

17) Την υπ’ αρ. 632/1.2.2022 συνεδρίαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας Β΄ Χημικής Τεχνολογίας
και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, 
με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες και συστήματα 
ηλεκτροχημικής μηχανικής για ενεργειακές εφαρμογές  
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω θέση προκηρύσσεται, κατά 
προτεραιότητα, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-
γητή. Η διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του Επί-
κουρου Καθηγητή θα συνεχιστεί μόνο στην περίπτωση 
που η εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
αποβεί άγονη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 
στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων, επί ποινή 
απαραδέκτου της αίτησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά, στα αντίστοιχα διακριτά πεδία του Πληροφο-
ριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:
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1. Αντίγραφo 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. Σε κάθε περίπτωση οι βε-
βαιώσεις ισοτιμίας θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
ημερομηνία της κρίσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή 

αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρω-

τότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύν-
δεσμο).

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητι-
κά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού 
έργου κ.λπ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ έως την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων.

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 διορι-
σμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού και προς βεβαίωση τούτου 
απαιτείται από τον επιλεγέντα η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης με συνημμένο σχετικό δικαιολογητικό.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

    Αριθμ. 11960 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-

νεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Του-

ριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση Κρίσεων».

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Του-
ρισμού (συν. 3/21.1.2022) και έχοντας υπόψη:

1) Την παρ. 15 περ. ζ’, του άρθρου 15 και την παρ. 2 
περ. ιδ’ του άρθρου 21 και την παρ. 9 και του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄2657) απόφαση του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) μετά την τρο-
ποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

8) Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
9) Το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α΄142).
10) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 

(Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄83).

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899).
13) Την υπό στοιχεία. Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 απόφα-

ση του ΥΠΑΙΘ, «περί κατανομής θέσεων για την πρόσλη-
ψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
για το έτος 2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ι446ΜΤΛΗ-Ψ5Μ).

14) Την υπ’ αρ. 195/13.1.2022 συνεδρίαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών.
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15) Το υπ’ αρ. 2603/14.1.2022 έγγραφο της Γραμμα-
τείας Συγκλήτου και

16) Την υπ’αρ. 3/21.1.2022 συνεδρίαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστη-
μίου Πατρών,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τουριστι-
κή Ανάπτυξη και Διαχείριση Κρίσεων».

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.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων, επί ποινή 
απαραδέκτου της αίτησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά, στα αντίστοιχα διακριτά πεδία του Πληροφο-
ριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:

1. Αντίγραφo 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. Σε κάθε περίπτωση οι βε-
βαιώσεις ισοτιμίας θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
ημερομηνία της κρίσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή 

αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρω-

τότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύν-
δεσμο).

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητι-
κά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού 
έργου κ.λπ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 

Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ έως την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων.

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 διορι-
σμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού και προς βεβαίωση τούτου 
απαιτείται από τον επιλεγέντα η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης με συνημμένο σχετικό δικαιολογητικό.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 18 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

 Αριθμ. 10935 
Προκήρυξη κ    ενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή 

με θητεία, του Τομέα Α΄ Μηχανικής Διεργασι-

ών και Περιβάλλοντος με γνωστικό αντικείμενο 

«Φαινόμενα μεταφοράς με εφαρμογές στην Χη-

μική Μηχανική».

    Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών (συν. 632/1.2.2022) και έχοντας υπόψη:

1) Την παρ. 15 περ. ζ’, του άρθρου 15 παρ. 2 περ. ιδ’ του 
άρθρου 21 και την παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114).
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2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄2657) απόφαση του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με την 
παρ. 6(α) το άρθρο 1 του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195), μετά την 
τροποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

8) Την παρ. 3 το άρθρο 32 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
9) Το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α΄142).
10) Την παρ. 22 το άρθρο 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 το άρθρο 26 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83).

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899).
13) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 απόφα-

ση του ΥΠΑΙΘ, «περί κατανομής θέσεων για την πρόσλη-
ψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
για το έτος 2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ι446ΜΤΛΗ-Ψ5Μ).

14) Την υπ’ αρ. 195/13.1.2022 συνεδρίαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών.

15) Το υπ’ αρ. 2603/14.1.2022 έγγραφο της Γραμμα-
τείας Συγκλήτου.

16) Την υπ’ αρ. 9/24.1.2022 συνεδρίαση του Τομέα Α΄ 
Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών και

17) Την υπ’αρ. 632/1.2.2022 συνεδρίαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας Α΄ Μηχανικής Διεργασιών
και Περιβάλλοντος
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, 
με γνωστικό αντικείμενο «Φαινόμενα μεταφοράς με 
εφαρμογές στην Χημική Μηχανική».

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω θέση προκηρύσσεται, 
κατά προτεραιότητα, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή. Η διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του Επί-
κουρου Καθηγητή θα συνεχιστεί μόνο στην περίπτωση 
που η εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
αποβεί άγονη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 

ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 
στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων, επί ποινή 
απαραδέκτου της αίτησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά, στα αντίστοιχα διακριτά πεδία του Πληροφο-
ριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:

1. Αντίγραφo 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. Σε κάθε περίπτωση οι βε-
βαιώσεις ισοτιμίας θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
ημερομηνία της κρίσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή 

αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρω-

τότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύν-
δεσμο).

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητι-
κά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού 
έργου κ.λπ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ έως την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων.

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 
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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 διορι-
σμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού και προς βεβαίωση τούτου 
απαιτείται από τον επιλεγέντα η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης με συνημμένο σχετικό δικαιολογητικό.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

 Αριθμ. 6473 
Προκήρυξη κ    ενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογρα-
φία με έμφαση στη ’’διευρυμένη’’ σκηνογραφία». 

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπου-
δών (συν. 277/19.1.2022) και έχοντας υπόψη:

1) Την παρ. 15 περ. ζ’, του άρθρου 15 και την παρ. 2 
περ. ιδ’ του άρθρου 21 και την παρ. 9 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄2657) απόφαση του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) μετά την τρο-
ποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

8) Το άρθρο 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
9) Το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α΄142).
10) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 

(Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄83).

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899).

13) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 απόφα-
ση του ΥΠΑΙΘ, «περί κατανομής θέσεων για την πρόσλη-
ψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
για το έτος 2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ι446ΜΤΛΗ-Ψ5Μ).

14) Την υπ’ αρ. 195/13.1.2022 συνεδρίαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών.

15) Το υπ’ αρ. 2603/14.1.2022 έγγραφο της Γραμμα-
τείας Συγκλήτου και

16) Την υπ’ αρ. 277/19.1.2022 συνεδρίαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πατρών,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-

ρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σκη-
νογραφία με έμφαση στη ’’διευρυμένη’’ σκηνογραφία».

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.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων, επί ποινή 
απαραδέκτου της αίτησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά, στα αντίστοιχα διακριτά πεδία του Πληροφο-
ριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:

1. Αντίγραφo 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. Σε κάθε περίπτωση οι βε-
βαιώσεις ισοτιμίας θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
ημερομηνία της κρίσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή 

αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρω-

τότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύν-
δεσμο).

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητι-
κά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού 
έργου κ.λπ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
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πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ έως την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων.

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 διορι-
σμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού και προς βεβαίωση τούτου 
απαιτείται από τον επιλεγέντα η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης με συνημμένο σχετικό δικαιολογητικό.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

 Αριθμ. 11961 
Προκήρυξη κενής     θέσης καθηγητή του Τμήμα-
τος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό 
αντικείμενο «Αειφορικός Περιβαλλοντικός Σχε-
διασμός και Αρχιτεκτονική» .

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών (συν. 7/26.1.2022) και έχοντας υπόψη:

1) Την παρ. 15 περ. ζ’, του άρθρου 15 και την παρ. 2 
περ. ιδ’ του άρθρου 21 και την παρ. 9 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με την παρ. 8 το άρθρο 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄2657) απόφαση του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με της 
παρ. 6(α) το άρθρο 1 του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) μετά την τρο-
ποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

8) Το άρθρο 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
9) Το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α΄142).
10) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 

(Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 το άρθρο 
26 του ν. 4386/2016 (Α΄83).

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899).
13) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 απόφα-

ση του ΥΠΑΙΘ, «περί κατανομής θέσεων για την πρόσλη-
ψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
για το έτος 2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ι446ΜΤΛΗ-Ψ5Μ).

14) Την υπ’ αρ. 195/13.1.2022 συνεδρίαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών.

15) Το υπ’ αρ. 2603/14.1.2022 έγγραφο της Γραμμα-
τείας Συγκλήτου και

16) Την υπ’ αρ. 7/26.1.2022 συνεδρίαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Πατρών,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«Αειφορικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αρχιτε-
κτονική».

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.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων, επί ποινή 
απαραδέκτου της αίτησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά, στα αντίστοιχα διακριτά πεδία του Πληροφο-
ριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:
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1. Αντίγραφo 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. Σε κάθε περίπτωση οι βε-
βαιώσεις ισοτιμίας θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
ημερομηνία της κρίσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή 

αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρω-

τότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύν-
δεσμο).

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητι-
κά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού 
έργου κ.λπ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ έως την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε-
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή 
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε 
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων 
προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι-
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι 
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου 
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού και προς βεβαίωση τούτου 
απαιτείται από τον επιλεγέντα η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης με συνημμένο σχετικό δικαιολογητικό.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 18 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 

 Αριθμ. 6472 
Προκήρυξη κενής     θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-

λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του 

Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών με γνωστι-

κό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Συστήματα». 

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (συν. 
6/18.1.2022) και έχοντας υπόψη:

1) Την παρ. 15 περ. ζ’, του άρθρου 15 και την παρ. 2 
περ. ιδ’ του άρθρου 21 και την παρ. 9 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 
με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83).
5) Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 

(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30.6.2020 (Β΄2657) απόφαση του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων.

6) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με την 
παρ. 6(α) το άρθρο 1 του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

7) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) μετά την τρο-
ποποίησή του με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄38).

8) Το άρθρο 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
9) Το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α΄142).
10) Την παρ. 22 το άρθρο 80 του ν. 4009/2011 (Α΄195) 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 το άρθρο 26 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83).

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
12) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πα-

τρών (Β΄ 3899).
13) Την υπό στοιχεία Φ/165374/Ζ2/17.12.2021 απόφα-

ση του ΥΠΑΙΘ, «περί κατανομής θέσεων για την πρόσλη-
ψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
για το έτος 2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ι446ΜΤΛΗ-Ψ5Μ).
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14) Την υπ’ αρ. 195/13.1.2022 συνεδρίαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών.

15) Το υπ’ αρ. 2603/14.1.2022 έγγραφο της Γραμμα-
τείας Συγκλήτου.

16) Την από 8.1.2021 συνεδρίαση του Τομέα Ηλεκτρο-
νικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και

17) Την υπ’ αρ. 6/18.1.2022 συνεδρίαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας 
(1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με 
γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Συστήματα».

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω θέση προκηρύσσεται, 
κατά προτεραιότητα, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή. Η διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του Επί-
κουρου Καθηγητή θα συνεχιστεί μόνο στην περίπτωση 
που η εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
αποβεί άγονη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 
στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων, επί ποινή 
απαραδέκτου της αίτησης, πρέπει να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά, στα αντίστοιχα διακριτά πεδία του Πληροφο-
ριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ:

1. Αντίγραφo 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. Σε κάθε περίπτωση οι βε-
βαιώσεις ισοτιμίας θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
ημερομηνία της κρίσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή 

αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρω-

τότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύν-
δεσμο).

6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητι-
κά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού 

έργου κ.λπ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών εντός 
της ταχθείσης από την προκήρυξη αποκλειστικής προ-
θεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα κριθούν σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει στο πληροφο-
ριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ έως την λήξη της προθεσμίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων.

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 διορι-
σμού. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού και προς βεβαίωση τούτου 
απαιτείται από τον επιλεγέντα η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης με συνημμένο σχετικό δικαιολογητικό.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

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