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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. Δ.Δ1.1/4697/Φ.006.5
Προκήρυξη μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα
Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη
στη Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων».
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 14 παρ. 1, 4 και το άρθρο 45 παρ. 28 του
ν. 1268/1982 (Α’ 87), όπως ισχύουν σήμερα,
2. το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
3. το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),
όπως ισχύει σήμερα,
4. τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 3549/2007
(Α’ 69),
5. την υπό στοιχεία Φ.122.1/350/141732/Β2/
09-12-2011 (ανακοινοποίηση στο ορθό 20-12-2011),
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων «Ερμηνεία διατάξεων του ν. 4009/2011»,
περίπτωση Α.5: «Για τις περιπτώσεις εκλογής ή εξέλιξης
Αναπληρωτών και Επίκουρων Καθηγητών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3, 4 του ν. 2517/1997,
που ορίζουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής σε τρία έτη
ανά βαθμίδα αντίστοιχα»,
6. τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α’ 195)
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4076/2012 (Α’ 159),
7. την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226)
8. τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 9γ, 10 παρ. 6ζ, 16
παρ. 1, 17, 18 παρ. 3, 19, 77 παρ. 3 και 4α, 80 παρ. 22α
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν σήμερα,
9. τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του
ν. 4009/2011 (Α’ 195):
«3. Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την
προκήρυξη θέσης στην επόμενη βαθμίδα ύστερα από
παραμονή στη βαθμίδα που κατέχουν, οι μεν αναπλη-

Αρ. Φύλλου 1553

ρωτές για τέσσερα έτη, οι δε επίκουροι καθηγητές για
έξι έτη. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη της θέσης
είναι υποχρεωτική. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες της
σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που
ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται
στην αίτησή του. Αν οι επίκουροι και οι αναπληρωτές
καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν
το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της
θέσης μετά από παρέλευση τριών τουλάχιστον ετών από
τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους»,
10. την υπό στοιχεία Φ.122.1/1137/145793/Β2/
9-10-2013 (Β’ 2619) κοινή υπουργική απόφαση για την
ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος
ΑΠΕΛΛΑ,
11. τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016
(Α’ 129): «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής
Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»: «10. Η εκλογή και εξέλιξη καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης»,
12. την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
13. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (Β’ 225/2017)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
14. τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4452/2017
(Α’17): «Ρύθμιση θεμάτων Καθηγητών και υπηρετούντων
Λεκτόρων των ΑΕΙ.»: «1.α) Η παρ.2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι Καθηγητές
και οι αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι.
Οι επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για τριετή θητεία.
….β)…
15. Τoν ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ειδικότερα το άρθρο
21:
Συνέλευση Τμήματος
2ιδ). “Εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων
μελών ΔΕΠ και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο
αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π.
και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.”
16. τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει σήμερα μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 9 του ν.4521/2018 (Α’
38), σχετικά με τα «Προσόντα εκλογής μελών ΔΕΠ»,
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17. Την από 12/2/2020 απόφαση της 8ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής ακαδ.
έτους 2019-2020 για την έγκριση προκήρυξης, προκηρύσσουμε την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη στη μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων».
Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη στη
μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων» εντάσσεται
στη θεματική περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας και αφορά σε εφαρμογές της Τεχνητής
Νοημοσύνης που έχουν στόχο την επίλυση πολυπαραμετρικών και πολυδιάστατων υπολογιστικών προβλημάτων και συνδυαστικά υποστηρίζουν ποικίλες εφαρμογές της επιστήμης της Πληροφορικής. Πρόκειται για
αντικείμενο, το οποίο απαιτεί τεκμηριωμένη ερευνητική
συμβολή, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο
επίπεδο, στην περιοχή των ψηφιακών τεχνολογιών και
ειδικότερα στη διερεύνηση αυτών προς νέα καινοτόμα διεπιστημονικά ερευνητικά πεδία. Επικεντρώνεται
σε ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα συσχετιζόμενων
αντικειμένων και πραγματεύεται τα ερευνητικά πεδία
της μοντελοποίησης και της ανάλυσης μεγάλων πολυδιάστατων δεδομένων από πολύπλοκα συστήματα με
χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης, την αναγνώριση
προτύπων σε πολύπλοκα δίκτυα, καθώς και τη χρήση
ευφυών μεθόδων και γράφων σε πολύπλοκα συστήματα.
Επιπρόσθετα, αφορά στην σχεδίαση και στην υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία
της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ευφυΐας. Καθώς τα
τελευταία βασίζονται σήμερα στις ψηφιακές τεχνολογίες,
το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζει έντονη
ανάπτυξη και ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς
αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο υπηρεσίες και
εφαρμογές, μεταξύ άλλων για μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων και επίλυση σχετικών
προβλημάτων. Τέλος, το γνωστικό αντικείμενο διαθέτει
μεγάλη συνάφεια με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο απαρτίζεται από δύο
κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, ήτοι τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και τα Πληροφοριακά
Συστήματα, οι οποίες προσφέρουν πληθώρα μαθημάτων τα οποία θεραπεύει.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο
ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών
και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.
gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.

Τεύχος Γ’ 1553/05.10.2020

Ειδικότερα πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι
τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή.
6. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους
(εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους). Το κώλυμα
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων
δεν ισχύει για πολίτες κράτους-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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. 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.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλεται
από τον/την εκλεγέντα/εκλεγείσα στη Γραμματεία του
Τμήματος:
1. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (τ. Α΄ 254). Η υποχρέωση
υποβολής του Πιστοποιητικού Υγείας υφίσταται μόνο για
τον/την εκλεγέντα/εκλεγείσα, και πρέπει να κατατεθεί
μετά την εκλογή.
Σημειώσεις:
1. 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.
2. 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 1019-905, Ομάδα ΑΛΕ: 21).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ

Τεύχος Γ’ 1553/05.10.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 2273/31063
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας του Χειρουργικού Τομέα με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, (συν.
770/22.6.2020), την από 1.6.2020 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84
παρ. 9 και 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) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
6) 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 (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 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄83),
10) το π.δ. 134/1999 και
11) τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών Β’ 3899/2019, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη)
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως εξής:
Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Χειρουργικός
Τομέας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»
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 ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
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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. 1599/86, 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 2270/31059
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος
Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τομέα Γενετικής,
Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης με γνωστικό
αντικείμενο «Μοριακή Βιοτεχνολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν.
11/7.5.2020) και έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περίπτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
2) το άρθρο 41 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του ν. 4521/2018
(Α΄38),
3) το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό
με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
4) το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129),
5) το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει,
6) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
7) 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 άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195),
8) 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),
9) το άρθρο 32 παρ. 3 του ν. 4589/2019 (Α΄13),
10) το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α΄142),
11) 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),
12) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
13) τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899/2019),
14) την υπ’ αρ. 11/7.5.2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
και
15) την υπ’ αρ. 6/5.5.2020 συνεδρίαση του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τμήματος
Βιολογίας, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, ως εξής:
Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο
«Μοριακή Βιοτεχνολογία».
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

Τεύχος Γ’ 1553/05.10.2020

στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. 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.
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. 1599/86, 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 2271/31060
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική και Συγκριτική
Φιλολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, (συν.
344/15.7.2020), την από 8.7.2020 (339/9.7.2020) αίτηση
εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84
παρ. 9 και 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) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
6) 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 (159 Α’), 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),
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 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄83),
10) το π.δ. 134/1999 και
11) τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899/2019),
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας
(1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, ως εξής:
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Φιλολογίας.
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία».
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
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στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. 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.
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. 1599/86, 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 2272/31062
Θέσης καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με
έδρα το Αγρίνιο), της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το
Αγρίνιο), (συν. 304/10.6.2020), την από 5.6.2020 αίτηση
εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84
παρ. 9 και 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), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4559/2018
(Α΄142),
4) το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει,
5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
6) 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 (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 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄83),
10) το π.δ. 134/1999 και
11) τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899/2019), προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη)
την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο).
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
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apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής
στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν
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. 1599/86, 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 2269/31058
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με
γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Χημεία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής
(συν. 458/22.5.2020) και έχοντας υπόψη:
1) τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περίπτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
2) το άρθρο 41 παρ. 1γ του ν. 4521/2018 (Α΄38),
3) το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό
με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
4) το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129),
5) το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει,
6) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β΄225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),
7) 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 άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195),
8) 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),
9) 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), 10) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
11) Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 3899/2019) και
12) Την αριθμ. 458/22.5.2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,
προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας
(1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με θητεία, ως εξής:
Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο
«Φαρμακευτική Χημεία»
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 ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
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1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν
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. 1599/86, 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 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*03015530510200008*

