
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

  Με την 324/15.1.2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 20 και άρθ. 77
παρ. 2 ν.  4009/2011, την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013 τ.Β΄) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλή-
του του Ιδρύματος, την από 23/03/2016 απόφαση του 
οικείου εκλεκτορικού σώματος (επαναληπτική διαδι-
κασία) και το υπ’ αριθμ. 2/91457/19.12.2017 έγγραφο 
του Γ.Λ.Κ. διορίζεται η Ειρήνη Χριστινάκη - Γλάρου 
του Παναγιώτη, σε κενή οργανική θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα 
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο», 
αναδρομικά από 23/12/2008, ημερομηνία δημοσί-
ευσης του αρχικού διορισμού της σε θέση καθηγητή
(ΦΕΚ 1153/23-12-2008 τ.Γ΄) και κατόπιν ακύρωσης αυ-
τού με την υπ’ αριθμ. Φ.122.2/91/158039/Β2/21-12-2009 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 
(ΦΕΚ προκ. 932/15-11-2007 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 646/23-1-2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1117691102/11.1.2018).

    Με την 308/22-12-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, 
άρθ. 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 
70 του ν. 4386/2016, το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016 
και το αρθ. 30 ν. 4452/2017, άρθ. 20 και της υπ΄ αριθμ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης, 
άρθ. 4 παρ. 1, διορίζεται (εξελίσσεται) η Κλειώ Μαυραγά-
νη του Παναγιώτη, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια σε θέση 
καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μο-
νιμότητα της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσιολογία», 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 97/ 7-2-2017 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 380/19.01.2018 ).

    Με την 325/15-1-2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, αρθ. 
19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 του 
ν. 4386/2016, με το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016, και 
το αρθ. 30 ν. 4452/2017 και άρθ. 20 και της υπ΄ αριθμ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης, 
άρθ. 4 παρ. 1, καθώς και το υπ΄ αριθ. 2/91772/20-12-2017 
έγγραφο του Γ.Λ.Κ., διορίζεται η Ασημίνα Ράλλη του Μιλ-
τιάδη σε κενή οργανική θέση καθηγητή της βαθμίδας του 
αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Ψυ-
χολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής με γνωστικό αντικείμε-
νο «Εξελικτική Ψυχολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσό-
ντα. (ΦΕΚ προκ. 858/16-9-2016 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 643/23-1-2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1563105439/11. 01. 2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης: 3238/11.01.2018).

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Με την 228/18-12-2017 πράξη της Πρύτανη του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
25 του ν. 3549/2007 και των αρθρ. 18, 19, 20 και 77 του 
ν. 4009/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 
5 του ν. 4076/2012 και ισχύει, διορίζεται ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχο-
λής Πολιτικών Επιστημών, Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος 
του Γρηγορίου, ύστερα από αίτηση εξέλιξης, σε θέση Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο 
«Κράτος και Πολιτική Θεωρία», επειδή έχει τα νόμιμα προ-
σόντα (ΦΕΚ 97/τ.Γ΄/07-02-2017).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 380/23.01.2018). 

 Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    

Αριθμ. 20177231 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη βαθ-

μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρ-

μοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στη μη Γραμμι-

κή Ανάλυση Ψηφιακών Συστημάτων».

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μετά την 
από 14-12-2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 
πρωτ. 2017121114/11-12-2017 αίτηση εξέλιξης μόνιμου 
Επίκουρου Καθηγητή κατά τις διατάξεις του τετάρτου 
άρθρου του ν. 4405/2016 και σύμφωνα με τις παρακάτω 
διατάξεις:

1) Του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως αντικαταστά-
θηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016 και με τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου 
του ν. 4405/2016, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 80, 
παρ. 22α του ν. 4009/2011.

2) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του
ν. 4452/2017 και με το άρθρο 76 του ν. 4485/2017.

3) Των άρθρων 15 παρ. 15ζ, 21 παρ. 2 εδαφ. ιδ, 84 παρ. 
9 και 88 παρ. β (Καταργούμενες διατάξεις επί των άρθρων 
9 και 10 του ν. 4009/2011) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4-8-2017).

4) Του π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013) - περί 
Ίδρυσης των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

5) Του άρθρου 29 του ν. 3879/2010.
6) Του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2517/1997.
7) Του π.δ. 134/1999 (132/τ.Α΄).
8) Του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87/τ.Α΄) όπως 

ισχύει.
9) Της αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυ-

κλίου του ΥΠΠΕΘ.
10) Της αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-1-2017) -ΑΠΕΛ-
ΛΑ, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με 
έμφαση στη μη Γραμμική Ανάλυση Ψηφιακών Συστημά-
των» με περιγραφή γνωστικού αντικειμένου «Μη γραμμι-
κή μαθηματική ανάλυση και εφαρμογές της σε περιοδικά 
προβλήματα διαφορικών εξισώσεων, προβλήματα ελλει-
πτικού και παραβολικού τύπου, διαφορικοί εγκλεισμοί, 
συναρτησιακή ανάλυση, θεωρία μέτρου, μεταβολικές 
μέθοδοι και μεταβολικές αρχές, Θεωρία Morse».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υπο-
ψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο 

(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανα-
κοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον 
Ημερήσιο Τύπο.

- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέσεις εκλογής, εγγράφονται στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μέσα από τη διαδικτυακή διεύθυνση 
https://apella.minedu.gov.gr και υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με άλατα αναγκαία για 
την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

2. Αντίγραφο πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
του 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. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη-

μα αυτών.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά και 
εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, 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.

- Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εξέλιξης, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση 
υποψηφιότητας και καταχωρούν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τα στοιχεία 1 έως 6, εξαιρουμένων 
όσων έχουν ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους 
στο γενικό μητρώο και όσων δε χρήζουν επικαιροποί-
ησης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλε-
κτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και 
ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται 
στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς επίσης και στα 
μέλη του εκλεκτορικού σώματος και της τριμελούς ει-
σηγητικής επιτροπής που συμμετέχουν στην εν λόγω 
διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής.

- Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για να στελεχώσει τη 
συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να καταθέσει:

- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- 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 'Ενωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρή-
σης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
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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 θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο-
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήμα Ψηφιακών 
Συστημάτων (τηλ. 210-4142752, 210-4142773).

  Πειραιάς 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 3723 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ια-

τρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολα-

ρυγγολογία».

  Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση 
της αριθμ. 6/19.9.2017, λαμβάνοντας υπόψη την από 
23.8.2017 αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή και 
σύμφωνα με τις διατάξεις:

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

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/ 
2016 (Α΄ 129),

3) των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) - όπως αυτό αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) - όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), της παρ. 11 του άρθρου τέταρ-
του του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), της παρ. 2 του άρθρου 16 
του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 
1α του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), της παρ. 1β 
του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) όπως αντικα-
ταστάθηκε από την παρ. 8α του άρθρου 76 του ν. 4485
(Α΄ 114) και της παρ. 8β του άρθρου 76 του ν. 4485 (Α΄ 114).

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν.  4009/2011
(Α΄ 195),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως τρο-

ποποιήθηκαν με τους ν. 1566/1985 (Α΄ 167), 2083/1992 
(Α΄ 159), 2517/1997 (Α΄ 160) και 3282/2004 (Α΄ 208),

7) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
8) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ. 122.1/350/ 

141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 
του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

9) την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β΄) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτι-
σης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών 
μελών».

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «ΩΤΟΡΙΝΟ-
ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί ειδικότητα η οποία 

κατά τα τελευταία χρόνια, έλαβε μεγάλη έκταση. Οι πα-
θήσεις των ώτων, της ρινός και του λάρυγγος καθώς και 
η αντιμετώπισή τους, αποτελούν πλέον μακροχρόνια εκ-
παίδευση καθότι, εκτός της συντηρητικής η χειρουργική 
εκπαίδευση απαιτεί πολλές δεξιότητες. Η εγχειρητική της 
Ωτορινολαρυγγολογίας έχει επεκταθεί και εξειδικευθεί 
τόσο στην ωτοχειρουργική [(χειρουργική μικροσκοπί-
ου όσο και στην ρινολογία (ενδοσκοπική χειρουργική). 
Επίσης, ιδιαίτερες δεξιότητες πλέον απαιτούνται για την 
χειρουργική του τραχήλου, της παρωτίδος, του θυρεοει-
δούς αδένα και της βάσης του κρανίου. Τα επείγοντα της 
Ωτορινολαρυγγολογίας όπως π.χ. τα ξένα σώματα των 
βρόγχων και του οισοφάγου χρήζουν ιδιαίτερης αντιμε-
τώπισης. Η ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας ασχο-
λείται, επίσης, με την περιοχική πλαστική χειρουργική 
(ρινοπλαστική, πλαστική πτερυδίων, κρημνοί)]. Σήμερα 
πλέον, η Ωτορινολαρυγγολογία αποτελεί μια μεγάλη ειδι-
κότητα που αγκαλιάζει πολλές υποειδικότητες έτσι ώστε 
η εκπαίδευσή της να είναι μακροχρόνια.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
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προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι 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.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

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

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Ιατρικής, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού 
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του 
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει.

Επιπλέον απαιτούνται:
• 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, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• 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 πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

 Ι 

   ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Με την ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/13080/1280/240/01.12.2017 
πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει μετά 
την αντικατάστασή του με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83) και το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), 
β) του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύ-
ει, γ) του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 30 
του ν.  4452/2017 (Α΄ 17), δ) της περίπτωσης ια΄ του 
άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) του άρθρου 84 
παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), στ) της αριθμ. ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 (Β΄ 2058) απόφασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, ζ) της απόφασης 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β΄ 225) του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και
η) της αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/08.02.2017 (Β΄ 327) 
απόφασης της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον 
«Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη», διορίζεται 
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Τέντες του Κίμωνα, 
σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Λειτουργικού - Κλι-
νικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία», 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθμ.: 
1308/20.12.2016 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 213/23.01.2018).

      Με την ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/9632/895/198/01.12.2017 
πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμ. ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 (ΦΕΚ 327/08.02.2017 τ.Β΄) 
απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον 
«Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη», καθώς 

Κώστας
Highlight
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και τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) όπως ισχύει, β) του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το 
άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), γ) της παρ. 4 του άρ-
θρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 7 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 77 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), δ) των άρθρων 14 (παρ. 3) και 15 
(παρ. 5) του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), ε) του άρθρου 6 κεφ. 
Γ΄ και Δ΄ του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994 (Α΄ 18) και με 
το άρθρο 24 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), καθώς και των 
αποφάσεων 38913/Β1/23.04.2007 (Β΄ 608) και Φ.122.1/ 
6/14241/Ζ2/ 27.01.2017 (Β΄ 225) του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διορίζεται ο Λέκτορας 
Πέτρος Σελέκος του Δημητρίου, σε θέση μέλους Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας 
του Επίκουρου Καθηγητή, με τριετή θητεία, του Τομέα 
Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου του 
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμε-
νο «Εμπορικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθμ.: 
1088/26.10.2015 τ.Γ΄).

(Αριθμ. Βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 213/23.01.2018).

      Με την ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/12435/1192/228/30.11.2017 
πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει μετά 
την αντικατάστασή του με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83) και το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), 
β) του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύ-
ει, γ) του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 30 
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), δ) της περίπτωσης ια΄ του άρ-
θρου 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) του άρθρου 84 
παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), στ) της αριθμ. ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/44229/1596/22.05.2017 (Β΄ 2058) απόφασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, ζ) της απόφασης 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β΄ 225) του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και 
η) της αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/08.02.2017 (Β΄ 327) 
απόφασης της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον 
«Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη», διορίζε-
ται ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καλαϊτζής του 
Αθανασίου, σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Χει-
ρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
και στο γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία», επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθμ.: 
1278/14.12.2016  τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 213/23.01.2018) .

 Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 Με την 4140/40175/29.12.2017 πράξη της Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) και το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), την 
αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013. (ΦΕΚ 2619/
16.10.2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων - ΑΠΕΛΛΑ και την αριθμ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛ-
ΛΑ) διορίζεται ο μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιω-
άννης Γιαννίκος του Χρήστου, σε μόνιμη θέση καθηγητή 
της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα», (ΦΕΚ 
προκήρυξης 74/31.1.2017 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ. 380/22.01.2018).

  Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

   

 Αριθμ. 3737/35691 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Επι-

στημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών 

στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 

του Τομέα Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης 

με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολο-

γική Θεωρία και Εφαρμογές για τη Διδασκαλία 

της Γλώσσας στην Προσχολική Ηλικία».

    Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από ει-
σήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
(συν. 4/31.10.2017), την από 17.10.2017 αίτηση εξέλιξης 
καθηγητή και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ και άρθρο 84 παρ. 
10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του 
ν. 4076/2012 (Α΄ 159).

7) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).

8) Το άρθρο 6 περ. Γ΄ [(μετονομάσθηκε σε περ. Α΄ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994 (Α΄ 18)] του ν. 2083/ 
1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

9) Το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 (Α΄ 208).

Κώστας
Highlight
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10) Το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
11) Το άρθρο 14 του ν.  1268/1982 (Α΄ 87) όπως η 

παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

12) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

13) Το π.δ. 134/1999 και
14) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄ 628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσ-
σει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης 
Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιο-
γλωσσολογική Θεωρία και Εφαρμογές για τη Διδασκαλία 
της Γλώσσας στην Προσχολική Ηλικία».

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. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 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 δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής Γλώσσας.

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 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, της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

   

 Αριθμ. 3734/35693 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρι-

κής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Βασικών Ια-

τρικών Επιστημών II με ιδιαίτερη επιστημονική 

δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Μα-

κροσκοπική, Μικροσκοπική και Μοριακή Ανα-

τομική» .

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συν. 
677/6.11.2017), την από 17.10.2017 αίτηση εξέλιξης κα-
θηγητή και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84 
παρ. 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
3) Το άρθρο 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του 
ν. 4076/2012 (159 Α΄).
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7) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).

8) Το άρθρο 6 Περίπτωση Γ΄ (μετονομάσθηκε σε Περί-
πτωση Α΄ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994 (Α΄ 
18) του ν. 2083/1992 (159 Α΄ ), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69, Α΄) 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195).

9) Το άρθρο 14 παρ. 4 και 5 του ν. 1268/1982 (87 Α΄), 
όπως η παρ. 5 τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 6 
εδαφ. ζ΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

10) Το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
11) Το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η παρ. 

1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/ 
1992 (Α΄ 159).

12) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

13) Το π.δ. 134/1999 και
14) την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄ 628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. προκηρύσσει 
(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθη-
γητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών II
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροσκοπική, Μικροσκο-
πική και Μοριακή Ανατομική».

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. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 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 δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής Γλώσσας.

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 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, της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

   Αριθμ. 3732/35697 
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρι-

κής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Βασικών 

Ιατρικών Επιστημών II με ιδιαίτερη επιστημονική 

δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ανα-

τομική Μακροσκοπική - Μικροσκοπική με εξει-

δίκευση στο Μυοσκελετικό Σύστημα».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συν. 
677/6.11.2017), την από 24.10.2017 αίτηση εξέλιξης κα-
θηγητή και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84 
παρ. 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
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3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ).

6) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αναριθμήθηκε με το αρθρ. 3 παρ. 7 του 
ν. 4076/2012 (Α΄ 159).

7) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).

8) Το άρθρο 6 περ. Γ΄ (μετονομάσθηκε σε περ. Α΄ 
με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994 (Α΄ 18) του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

9) Το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 (Α΄ 208).

10) Το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
11) Το άρθρο 14 του ν.  1268/1982 (Α΄ 87) όπως η 

παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

12) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

13) Το π.δ. 134/1999 και
14) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄ 628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσ-
σει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης 
Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών II
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Ανατομική Μακροσκοπική - Μι-
κροσκοπική με εξειδίκευση στο Μυοσκελετικό Σύστημα».

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. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν 

οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα 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 δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής Γλώσσας.

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 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, της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2017

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

     Στην 31/467/09.01.2018 πράξη της Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48/ 
24.01.2018 (τ.Γ΄) στη σελίδα 274 στον 04 στίχο εκ των 
άνω διορθώνεται,

το εσφαλμένο: «Σαραντακή»,
στο ορθό: «Σαραντάκη».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03001251402180008*
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