
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 10765 
   Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μη-

χανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδία-

ση για Παραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων».

     Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 
26/09.12.2016, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προ-
ϊόντων και Συστημάτων (αρ. συν. 2/30.11.2016) και την 
υπ' αρ. 1813/25.11.2016 αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή 
καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊό-
ντων και Συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 1 περ. α, β και γ του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (195 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016 (129 Α'),

2) της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α') 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7 
του ν. 4405/2016 (129 Α'),

3) τις παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α'),

4) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α'),
5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του ν. 4009/2011 

(195 Α'),
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α') 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 
(208Α'),

7) του π.δ. 134/1999 (132 Α'), 
8) του άρθρου 9 παρ. 10γ του ν. 4009/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί από το ν. 4076/2012,
9) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α' 69),
10) της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. 

Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β') και 
των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/
Ε5/20.12.2013 (AAA: BI659-ONX) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων,

11) την υπ' αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδη-
γίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α'27), του ν. 4386/2016
 (Α' 83) και του ν. 4405/2016 (Α' 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-
2Ι3), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση 
για Παραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων».

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται σε σχε-
διαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή 
προϊόντων και συστημάτων δίνοντας έμφαση στα εξής:

• Μέθοδοι γεωμετρικής μοντελοποίησης και CAD για 
τη σχεδίαση προϊόντων/συστημάτων και ανάλυση κα-
τασκευασιμότητάς τους.

• Σχεδιασμός προϊόντων με κατασκευαστικούς περι-
ορισμούς: διατύπωση, ανάλυση, επίλυση περιορισμών.

• Γεωμετρική-ψηφιακή ανακατασκευή φυσικού μοντέ-
λου προϊόντος και μέθοδοι βελτιστοποίησης.

• Μέθοδοι CAGD, Γραφικών και Ρομποτικής και συσχέ-
τιση τους με μεθόδους σχεδίασης ή παραγωγής προϊό-
ντων/συστημάτων.

Σχετικά μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών: «Εισαγωγή στη Σχεδίαση με 
Η/Ύ (CAGD)», «Σχεδίαση με Η/Υ», «Γραφικά», «Στούντιο 7β

- Λεπτομερειακός Σχεδιασμός Προϊόντος», «Τεχνικό 
Σχέδιο», «Ειδικά Θέματα στη Σχεδίαση Προϊόντων», «Ει-
σαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Ύ (CAD)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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 δια-

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 oι υποψήφιοι δε-
σμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυ-
μα 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 θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση 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 παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
 

    Αριθμ. 10806 
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Γεωγρα-

φίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική 

με έμφαση στις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων».

  Η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθ-

μό 26/15.12.2016, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας (αρ. συν. 
1/21.09.2016) και την υπ' αρ. 1538/16.09.2016 αίτηση 
εξέλιξης μόνιμου επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 
Γεωγραφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 1 περ. α, β και γ του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (195 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016 (129 Α'),

2) της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α') 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7 
του ν. 4405/2016 (129 Α'),

3) τις παρ. 8, 9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (129 Α'),

4) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α'),
5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του ν. 4009/2011 

(195 Α'),
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 1268/82 (87 Α'),
7) του π.δ. 134/1999 (132 Α'),
8) του άρθρου 9 παρ. 10γ του ν. 4009/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί από το ν. 4076/2012,
9) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α' 69),
10) της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. 

Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β') και 
των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/
Ε5/20.12.2013 (AAA: BI659-ONX) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων,

11) την υπ' αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδη-
γίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α' 27), του ν. 4386/2016 
(Α' 83) και του ν. 4405/2016 (Α' 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-
2Ι3), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με 
έμφαση στις Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων».

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Συστήματα διαχείρισης δεδομένων, βάσεις δεδομέ-

νων, βάσεις γεωγραφικών δεδομένων, υποδομές χω-
ρικών δεδομένων, σημασιολογικά χωρικά δεδομένα, 
εφαρμογές βάσεων δεδομένων στη Γεωγραφία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 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 ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
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3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.

- 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δε-
σμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυ-
μα 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 θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση 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 παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

 

    Αριθμ. 8924 
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μη-

χανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθη-

γητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

«Νομικό Περιβάλλον στην Κοινωνία της Πληρο-

φορίας με έμφαση στην Προστασία Προσωπι-

κών Δεδομένων».

     Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 

24/06.10.2016, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων (αρ. συν. 3/28.09.2016) 
και την υπ' αρ. 1799/23.09.2016 αίτηση εξέλιξης αναπλη-
ρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

1) της παρ. 1 περ. α, β και γ του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (195 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016 (129 Α'),

2) της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α') 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7 
του ν. 4405/2016 (129 Α'),

3) τις παρ. 8, 9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
 ν. 4405/2016 (129 Α'),

4) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α'),
5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του ν. 4009/2011 

(195 Α'),
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α') 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 
(208Α'),

7) του π.δ. 134/1999 (132 Α'),
8) του άρθρου 9 παρ. 10γ του ν. 4009/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί από το ν. 4076/2012,
9) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α' 69),
10) της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. 

Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β') και 
των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/
Ε5/20.12.2013 (AAA: BI659-ONX) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων,

11) την υπ' αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδη-
γίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α'27), του ν. 4386/2016 (Α' 
83) και του ν. 4405/2016 (Α' 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-
2Ι3), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νομικό Πε-
ριβάλλον στην Κοινωνία της Πληροφορίας με έμφαση 
στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Δίκαιο, Τεχνολογίες Πληροφορικής/ Επικοινωνιών και 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Ζητήματα ιδιωτικότητας. 
Προστασία προσωπικών δεδομένων. Νομικά και κανο-
νιστικά ζητήματα πληροφοριών και πληροφοριακών 
συστημάτων (ασφάλεια πληροφοριών/ συστημάτων, 
προστασία πληροφοριών, προγραμμάτων κ.λπ.). Ηλε-
κτρονική εγκληματικότητα και ζητήματα ψηφιακών 
αποδείξεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλε-
κτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.
minedu.gov.gr), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
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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 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

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 δια-

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 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.

Oι 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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για 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.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 31 Οκτωβρίου 2016 

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

    Αριθμ. 10889 
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Διοί-

κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθ-

μίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντι-

κείμενο «Λογιστική-Κοστολόγηση».

     Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθ-
μό 25/15.12.2016, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(αρ. συν. 12/23.11.2016) και την υπ' αρ. 3096/15.11.2016 
αίτηση εξέλιξης λέκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 1 περ. α, β και γ του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (195 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016 (129 Α'),

2) της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α') 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7 
του ν. 4405/2016 (129 Α'),

3) τις παρ. 8, 9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (129 Α'),

4) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α'),
5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του ν. 4009/2011 

(195 Α'),
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1268/82 (87 Α'),
7) του π.δ. 134/1999 (132 Α'),
8) του άρθρου 9 παρ. 10γ του ν. 4009/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί από το ν. 4076/2012,
9) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α' 69),
10) της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. 

Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β') και 
των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/
Ε5/20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων,

11) την υπ' αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδη-
γίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α'27), του ν. 4386/2016 (Α' 
83) και του ν. 4405/2016 (Α' 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-
2Ι3), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική-Κοστο-
λόγηση».

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική - Κοστολόγηση» 

αποτελείται από τους δυο πυλώνες του οικονομικού λογι-
σμού των επιχειρήσεων: τη χρηματοοικονομική λογιστική 
και τη λογιστική κόστους. Η Χρηματοοικονομική Λογιστι-
κή αναφέρεται στο σύνολο των θεωριών και των μεθόδων 
συλλογής, καταγραφής και αξιοποίησης των οικονομικών 
πληροφοριών οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού. 
Η Κοστολόγηση, αναφέρεται στη συλλογή και παρακο-
λούθηση στοιχείων, που διαμορφώνουν το λειτουργικό 
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κόστος των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα παρέχει την 
αναγκαία πληροφόρηση για τη λήψη πληθώρας επιχει-
ρηματικών αποφάσεων. Η «Λογιστική - Κοστολόγηση», 
ως τμήμα των κοινωνικών επιστημών, μελετά σχέσεις, 
αλληλεπιδράσεις και συνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, 
φορέων και οργανισμών και εμπλεκομένων ατόμων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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 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 δια-

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 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.

Oι 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.

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

- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπε-
μπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο-
ρισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 
5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 16 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

 

    Αριθμ. 10887 
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Διοί-

κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχει-

ρήσεων - Επικοινωνία».

     Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθ-
μό 25/15.12.2016, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(αρ. συν. 12/23.11.2016) και την υπ' αρ. 3083/15.11.2016 
αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 1 περ. α, β και γ του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (195 Α') όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο τέταρτο παρ. 1 του ν. 4405/2016 (129 Α'),

2) της παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (83 Α') 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7 
του ν. 4405/2016 (129 Α'),

3) τις παρ. 8, 9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του ν. 
4405/2016 (129 Α'),

4) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (195 Α')
5) του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφιο η του ν. 4009/2011 

(195 Α'),
6) της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/82 (87 Α') 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 
(208Α'),

7) του π.δ. 134/1999 (132 Α'),
8) του άρθρου 9 παρ. 10γ του ν. 4009/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί από το ν. 4076/2012, 
9) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α' 69),
10) της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. 

Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β') και 
των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/
Ε5/20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων,

11) την υπ' αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδη-
γίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α'27), του ν. 4386/2016 
(Α' 83) και του ν. 4405/2016 (Α' 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-
2Ι3), αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μιας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση 
και Οργάνωση Επιχειρήσεων - Επικοινωνία»

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το συγκεκριμένο διττό γνωστικό αντικείμενο διερευ-

νά, τις διαχειριστικές στρατηγικές των επιχειρήσεων 
και τις επικοινωνιακές πρακτικές του κλάδου των μέ-
σων μαζικής ενημέρωσης μέσα από το αναλυτικό ερ-
γαλείο της πραγματολογίας (pragmatics) αλλά και τις 
επικοινωνιακές στρατηγικές των επιχειρήσεων και των 
ομάδων διακύβευσης συμφερόντων στις επιχειρήσεις 
αυτές. Το πρώτο σκέλος του γνωστικού αντικειμένου 
περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές και επιχειρηματικές 
στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την αποτε-
λεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα 
από τις διαστάσεις της διαχείρισης της απόδοσης, της 
οργανωσιακής κουλτούρας, της διαχείρισης των ικανο-
τήτων - δεξιοτήτων και της ηγεσίας. Το δεύτερο σκέλος, 
περιλαμβάνει τις στρατηγικές των μέσων ενημέρωσης 
για αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό τους και τις 
επικοινωνιακές πρακτικές των επιχειρήσεων, όπως οι 
καθημερινές ανταλλαγές και διαπραγματεύσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr), μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ-
σης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

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 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 δια-

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 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.

Oι 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.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για 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.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 16 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

    Αριθμ. 4000/36007 
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Δια-

χείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων 

Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστη-

μίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη-

γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαιότητα και 

Ψηφιακός Πολιτισμός».

  Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (συν. 22/16-11-2016), της Γε-
νικής Συνέλευσης του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμι-
κού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το 
Αγρίνιο) (συν. 26/2-11-2016), την από 14-10-2016 (102/
17-10-2016) αίτηση εξέλιξης Καθηγητή και έχοντας υπό-
ψη:

1) Το άρθρο 4 του ν. 4405/2016.
2) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, όπως ισχύει.
3) της υπ' αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 

(ΦΕΚ 2619/16-10-2013 τ.Β') κοινής απόφασης των 
Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμά-
των και των υπ' αριθμ. Φ.11/196295/E5/20-12-2013 και 
Φ.122.1/192/26335/Β2/24-2-2014 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
(ΑΠΕΛΛΑ).

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

5) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του ν. 4009/2011 
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σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του 
ν. 4076/2012.

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

7) Το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 1268/82 (87 Α').
8) Το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002.
9) Το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 όπως η παρ. 1 αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/1992.
10) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 όπως αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016.
11) Το π.δ. 134/1999 και
12) Τα προεδρικά διατάγματα υπ' αριθμ. 89/4-6-2013 

(ΦΕΚ 130/5-6-2013 τ. Α') και 97/5-6-2013 (ΦΕΚ 134/
5-6-2013 τ. Α') καθώς και την υπ' αριθμ. 10852/1-7-2013 
(ΦΕΚ 1696/10-7-2013 τ. Β') απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει (ανοικτή προκή-
ρυξη):

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα 
του Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Tμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και 

Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαιότητα και 
Ψηφιακός Πολιτισμός».

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. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
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.

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

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

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

και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό 
μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο 
θα βρίσκεται στη γραμματεία του τμήματος και θα είναι 

στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώμα-
τος και της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 4 του
ν. 4405/2016.

5. Επιπλέον καταχωρίζονται ηλεκτρονικά:
α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
β) 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.

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.

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 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, 9 Δεκεμβρίου 2016

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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