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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. 109900
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και
κυρίως του άρθρου 9.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/
1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
3. Τις διατάξεις του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση» (Α΄ 175).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 77 του ν. 4009/2011
«Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι» (Α΄ 195).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4076/
2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) και τροποποιήθηκαν με το
άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α΄ 129).
8. Τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 21,
της περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και των παρ. 9 και
10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.
και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δη-
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μόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ» (Α΄ 132).
11. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π Τ.Ε.Ι και
ΑΣΠΑΙΤΕ».
12. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/14241/Ζ2/27.1.2017
(Β΄ 225) υπουργική απόφαση περί διαδικασίας συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων, ρύθμισης θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών - Ανάπτυξης και λειτουργίας
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-06-2020 (Β΄ 2657).
13. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
εγκύκλιο του Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016
(Α΄ 27), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016
(Α΄ 129)».
14. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Α’ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Παρέχονται διευκρινίσεις - ν. 4521/2018».
15. Τον «Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β΄ 4621/2020).
16. Την υπ’ αρ. 63999/26-08-2021 αίτηση μέλους Δ.Ε.Π
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, για εξέλιξη σε Καθηγητή Α’ βαθμίδας.
17. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (14/08-10-2021 θέμα 3ο), μετά την
υπ’ αρ. 1/05-10-2021 γνώμη της Συνέλευσης του Τομέα
«Μάρκετινγκ και Επικοινωνία».
18. Το γεγονός ότι υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις.
19. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.
564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον διορισμό Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 650)
υπουργική απόφαση που αφορά στην παράταση της
θητείας τους.
20. Το υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/152006/24.11.2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Έγκριση πίστωσης για προκηρύξεις
εξέλιξης (31) θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων», προκηρύσσουμε:
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Την πλήρωση της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Σχέσεων Βιομηχανικών
Επιχειρήσεων».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται
στο πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης και ιδιαίτερα του
διεθνούς μάρκετινγκ, η έννοια της αναγκαιότητας του
αναφέρεται στην υλοποίηση της παγκοσμιοποίησης και
ιδιαίτερα στην δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων.
Στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης
που διανύουμε οι βιομηχανικές αυτές σχέσεις αναπτύσσονται ηλεκτρονικά με την δημιουργία e-B2B σχέσεων.
Το υπόψη γνωστικό πεδίο θέλει να καλύψει την στρατηγική ηλεκτρονικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων,
προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση της επιθυμητής
εμπιστοσύνης μεταξύ τους για την ανάπτυξη στρατηγικών εταίρων σε πεδία τόσο Μάρκετινγκ όσο και Logistics
προκειμένου να δημιουργηθούν κέντρα κόστους προς
όφελος των καταναλωτών.
Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4009/2011.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (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.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Πτυχία και τίτλους σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών
έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να
φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από
επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιμίας. Στην περίπτωση κατάθεσης
αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας θα πρέπει η απόφαση
ισοτιμίας να έχει αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» πριν την ημερομηνία σύγκλησης του Εκλεκτορικού Σώματος.
2. Διδακτορική Διατριβή.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
5. Γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία (βιβλία,
δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, κ.λπ.) που
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο κρίνει αναγκαίο ο υποψήφιος.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο
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ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο
απαραδέκτου της αίτησης.
Επιπλέον απαιτούνται:
1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου, στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της
Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία πριν από την έκδοση της
σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του
οποίου έχουν οι υποψήφιοι.
2. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική
υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα
από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα
με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25.6.2007 (Β΄ 1055)
κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν
τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (Β΄ 1551) κοινή υπουργική
απόφαση.
4. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι
υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο
ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 4 και 5
θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί
κατά την ημέρα της ορκωμοσίας του.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει
να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
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Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω 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.
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και
δεν χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ
νέου ηλεκτρονική υποβολή.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της
προκήρυξης μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης
της αίτησης υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
ή από τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και
αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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.
Αιγάλεω, 6 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 22874
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπ’ αρ.
συν. 3/21.10.2021/2.1) και την υπ’ αρ. 3341/13.10.2021
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 και του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
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2) του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
3) των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/
2016 (Α’ 129),
4) της περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της
παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
5) του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
6) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
7) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες εφαρμογής
του ν. 4369 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),
9) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
[(Β’ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7)] υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) υπουργική
απόφαση,
10) της υπ’ αρ. 61(επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
11) της υπ’ αρ. 33/29.03.2018/7.5 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
αποφασίζει την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική
των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Γνωστικό αντικείμενο της «Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» αποτελεί η
συστηματική εξέταση προβλημάτων που σχετίζονται με
κατανόηση φυσικο-επιστημονικών ιδεών και εννοιών, η
διορθωτική παρέμβαση στο μετασχηματισμό του προς
διδασκαλία περιεχομένου, η αξιοποίηση υπαρχόντων
ερευνητικών δεδομένων στη μαθησιακή διαδικασία και
η εκμετάλλευση υπαρχόντων εργαλείων μάθησης ώστε
να εντάσσονται αποδοτικά στη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (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 υύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
- 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.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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.
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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου 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.
Μυτιλήνη, 27 Οκτωβρίου 2021
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Αριθμ. 24802
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Κοινωνικής Διαφοροποίησης».
Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (υπ’ αρ. συν. 117/10.11.2021/3.3) και
σύμφωνα με τις διατάξεις:

Τεύχος Γ’ 3221/30.12.2021

1. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 και του άρθρου 19
του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
2. των άρθρων 9 και 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
3. των παρ. 9 και 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/
2016 (Α’ 129),
4. της περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και των παρ. 9
και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
5. του π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
6. του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
7. της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),
8. της υπό στοιχεία Φ.121.1/119241/Ζ2/23.09.2021
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Κατανομή 2 κενών θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων από άγονες εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 4521/2018» (ΑΔΑ: Ω5ΓΚ46ΜΤΛΗ-Ρ34),
9. της υπ’ αρ. 18/05.11.2021 απόφασης της Συγκλήτου,
θέμα 7.2 «Κατανομή μιας κενής θέσης ΔΕΠ σε Τμήμα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
10. της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες εφαρμογής
του ν. 4369 (Α’ 27), του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7 Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),
11. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
[(Β΄ 225) (ΑΔΑ: ΩΓΠΤ4653ΠΣ-ΩΑ7)] υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 (Β’ 2657) υπουργική
απόφαση,
12. της υπ’ αρ. 61 (επαναληπτική)/22.12.2016/1.2 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
13. της υπ’ αρ. 33/29.03.2018/7.5 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
αποφασίζει την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της
Κοινωνικής Διαφοροποίησης».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Κοινωνικής Διαφοροποίησης» αναφέρεται στις μακροπρόθεσμες αλλαγές
που επιτελούνται στις σύγχρονες κοινωνίες, τόσο στο
επίπεδο των δομών όσο και σε εκείνο των μορφών ατομικής και συλλογικής δράσης, οι οποίες σχετίζονται με
την ανασυγκρότηση πιο ‘παραδοσιακών’ πρωτογενών
και δευτερογενών κοινωνικών ομάδων, καθώς και με
την εμφάνιση νέων κοινωνικών δικτύων και κοινωνικών
οργανώσεων. Επίσης εξετάζει αναστοχαστικά τις ποικίλες διαδικασίες διαφοροποίησης κοινωνικών θέσεων,
ρόλων και μορφών ζωής που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων και την αποτύπωσή τους σε
τυπικές ή άτυπες διαδράσεις, σε ιεραρχικές ή μη ιεραρχικές δομές, όπως και τη συγκρότηση νέων κοινωνικών
δρώντων (ταξικών ομάδων, κοινωνικών ελίτ, θεσμικών
φορέων κοκ.) και νέων θεσμικών προτύπων σε τοπικό,
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
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Η προκηρυσσόμενη θέση δίδει, μέσω της κοινωνιολογικής προσέγγισης και της χρήσης ποιοτικών ή/και
ποσοτικών ερευνητικών εργαλείων, έμφαση σε εφαρμοσμένες μεθόδους διερεύνησης των παραπάνω ζητημάτων καθώς και στο ιστορικοποιημένο πλαίσιο των
διαφόρων σύγχρονων κοινωνιών εντός των οποίων
μπορούν να μελετηθούν ιδιαίτερες μορφές κοινωνικής
διαφοροποίησης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (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
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
- 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.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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.
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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
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- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου 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.
Μυτιλήνη, 12 Νοεμβρίου 2021
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
I

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. 988
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., στη
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στη
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης, στο γνωστικό αντικείμενο
«Στοχαστική Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές».
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της υπ’ αρ. 3ης/22.10.2021 συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης μετά από την από 19.10.2021 αίτηση Αναπληρωτή Καθηγητή για εξέλιξη και έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16, του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως έχει αντικατασταθεί από το
άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),
2. τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9
του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
3. τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4405/
2016 (Α΄ 129),
4. τις διατάξεις της περ. ια του άρθρου 2, της περ. ζ
της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ του άρθρου 21
και της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
5. την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων,
ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών
αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), και
του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129). β) Ανάπτυξη και
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών» (Β΄ 225),
6. την υπό στοιχεία 201647/Ζ1/21.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
627) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η
εκλογή του Πρύτανη και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων
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του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνδυασμό με το άρθρο
18 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
7. την απόφαση της υπ’ αρ. 3ης/22.10.2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής
και Διοίκησης,
8. την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),
9. τις διατάξεις των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007
(Α΄ 69),
10. τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
11. τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α΄
254),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστική Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους στο πληροφοριακό σύστημα 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 μαζί με όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλουν επίσης
ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους (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. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
4. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου κ.τ.λ.) που
αποδεικνύει τα προσόντα τους.
5. Διδακτορική Διατριβή.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή 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. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
8. Πτυχίο, δίπλωμα 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.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ή να μεριμνήσουν για:
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1. Πιστοποιητικό Υγείας για διορισμό, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πολυτεχνείου
Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών γνωματεύσεων α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
2. Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο 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.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’,
τα οποία 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.
Χανιά, 6 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 26279
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τομέα Υγείας
Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό
αντικείμενο «Παιδιατρική - Παιδιατρική Πνευμονολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, (υπ’ αρ.
συν. 809/20.9.2021 και 811/25.10.2021), την από 6.9.2021
αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Την περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και τις παρ. 9
και 10, του άρθρου 84 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).
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 Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6) Την περ. Γ’ του άρθρου 6 (μετονομάσθηκε σε περ. Α’
με την παρ. 6(α) του άρθρου 1 του ν. 2188/1994, Α’ 18)
του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
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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) Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
9) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83).
10) Το π.δ. 134/1999 (A’ 132).
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 Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Υγείας Παιδιού
Μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα
στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική - Παιδιατρική
Πνευμονολογία»
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
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
Ελληνικής Γλώσσας.
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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, 5 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 26278
Προκήρυξης θέσης καθηγητή του Χειρουργικού
Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη
επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, (υπ’ αρ.
συν. 811/25.10.2021), την από 16.9.2021 αίτηση εξέλιξης
καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Την περ. ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 15 και τις παρ. 9
και 10 του άρθρου 84 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).
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 Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6) Την περ. Γ΄ του άρθρου 6 (μετονομάσθηκε σε περ. Α’
με την παρ. 6(α) του άρθρου 1 του ν. 2188/1994, Α’ 18)
του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με
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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) Την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
9) Την παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83).
10) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
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 Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Χειρουργικός Τομέας
Μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα
στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - Γυναικολογία».
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
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 απαλλα-
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γεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
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, 5 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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