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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/14728/1559/310 

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητι-

κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο 

«Ιατρική Φυσική».

  Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (αρ. συνεδρίασης 2/29.10.2019) και σύμφωνα με:

1. Τη με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31.08.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα.
3. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.02.2017 Α΄).
4. Την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2, της παρ. 15ζ΄ του 

άρθρου 15, της παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 και της παρ. 9 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

5. Το άρθρο 41 του ν. 4521/2018 (38 Α ΄).
6. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).
7. Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
8. Την  Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (225 Β΄) υπουρ-

γική απόφαση.
9. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 (2058 Β΄) 

απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

10. Το γεγονός ότι η αναφερόμενη θέση έμεινε κενή 
ύστερα από την παραίτηση του Καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας Ιωάννη Σεϊμένη του Θεόδωρου, λόγω ανάληψης 
καθηκόντων σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο 
Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 
διορισμού στο ΕΚΠΑ αριθμ. 857/24.05.2019 τ. Γ΄), απο-
φάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική».

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. 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 κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από 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΄, 
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θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά 
του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 5 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

 

   Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/40887/4848/1044 
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνη-

τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολο-

γίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 

με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία και 

Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων».

  Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (αρ. συνεδρίασης 10/11.03.2020), 
λαμβάνοντας υπόψη την από 06.03.2020 αίτηση εξέλιξης 
Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Της με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτικής πράξης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31.08.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει σή-
μερα.

3. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.02.2017 Α΄).
4. της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 2, της παρ. 15ζ΄ του 

άρθρου 15, της παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 και της παρ. 9 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

5. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).
6. του π.δ. 134/1999 (132 Α΄).

7. της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/τ. Β΄/ 
31.01.2017) υπουργικής απόφασης.

8. της ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 (ΦΕΚ 2058/ 
τ. Β΄) απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοι-
κτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-

πικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Οργανική Χημεία και Ανάλυση Φυσικών 
Προϊόντων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονι-
κού πεδίου: το γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία 
και Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων» αναφέρεται σε δύο 
διαφορετικά αντικείμενα της Επιστήμης της Χημείας και 
συγκεκριμένα αυτά της Οργανικής Χημείας όπως και της 
Αναλυτικής Χημείας εξειδικευμένα στην ανάλυση φυσι-
κών προϊόντων όπως και τροφίμων.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. 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 κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

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

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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Με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές 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.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά 
του φακέλου του.

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.

  Κομοτηνή, 20 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

   Αριθμ. 200/5712 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Αποκατά-

στασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με 

γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Νοσηλευτικής (συν. 8/10-9-2019) και έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

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) 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) 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) 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), 11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).

12) Την 6529/33333/25-10-2019 (Β΄628) απόφαση 
«Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών».

13) Την Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 απόφαση του ΥΠΠΕΘ, 
«περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020».

14) Τις αριθμ. 156/25.7.2019 και 161/19-12-2019 συ-
νεδριάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

15) Τα αριθμ. 807/25592/31.7.2019 και 1402/46491/
23-12-2019 έγγραφα της Γραμματείας Συγκλήτου και

16) Την αριθμ. 8/10-9-2019 έκτακτη συνεδρίαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής 
Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλή-
ρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
Τμήμα Νοσηλευτικής
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«Παθολογία».

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου 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 πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
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νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου 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 δικαιολογητι-
κών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 11 Φεβρουαρίου 2020

  Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

    Αριθμ. 199/5711 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Αποκα-

τάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με 

γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας (συν. 8/10-9-2019) και έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

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), όπως ισχύει,
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

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) 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) 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) 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).

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12) Την 6529/33333/25-10-2019 (Β΄628) απόφαση 

«Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών»,
13) Την Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 απόφαση του ΥΠΠΕΘ, 

«περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020»,

14) Την αριθμ. 161/19-12-2019 συνεδρίαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,

15) Το αριθμ. 1403/46506/23-12-2019 έγγραφο της 
Γραμματείας Συγκλήτου και

16) Την αριθμ. 2/22-1-2020 έκτακτη συνεδρίαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής 
Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλή-
ρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ».

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. 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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
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στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. 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΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται 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 δικαιολογητι-
κών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πάρα, 11 Φεβρουαρίου 2020

  Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

    Αριθμ. 198/5709 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Απο-

κατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών 

στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, 

με γνωστικό αντικείμενο «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΥΡΟ-

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας (συν. 8/10-9-2019) και έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

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), όπως ισχύει,
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

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) 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) 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) 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),

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12) Την 6529/33333/25-10-2019 (Β΄628) απόφαση 

«Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών»,
13) Την Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 απόφαση του ΥΠΠΕΘ, 

«περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020»,

14) Την αριθμ. 161/19-12-2019 συνεδρίαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,

15) Το αριθμ. 1403/46506/23-12-2019 έγγραφο της 
Γραμματείας Συγκλήτου και

16) Την αριθμ. 2/22-1-2020 έκτακτη συνεδρίαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής 
Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλή-
ρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ».

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

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου 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 πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου 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 δικαιολογητι-
κών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πάρα, 11 Φεβρουαρίου 2020

  Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

    Αριθμ. 350/8638 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Λογοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Αποκατά-

στασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με 

γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 
Λογοθεραπείας (συν. 2/22-1-2020) και έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

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), όπως ισχύει,
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

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) 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) 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),

11) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
12) Την 6529/33333/25-10-2019 (Β΄628) απόφαση 

«Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών»,
13) Την Φ/106843/Ζ2/2.7.2019 απόφαση του ΥΠΠΕΘ, 

«περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020»,

14) Την αριθμ. 161/19-12-2019 συνεδρίαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,

15) Το αριθμ. 1403/46506/23-12-2019 έγγραφο της 
Γραμματείας Συγκλήτου και

16) Την αριθμ. 2/22-1-2020 συνεδρίαση της προσω-
ρινής Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας, της 
Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών, προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την 
πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
Τμήμα Λογοθεραπείας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο 
«ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ».

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 
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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 ηλεκτρο-
νικά:

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 πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου 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 πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου 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 δικαιολογητι-
κών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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 διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πάρα, 10 Mαρτίου 2020

  Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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