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Πάτρα 1/2/2018
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 16/3065
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6Ο8Γ469Β7Θ-Φ86
Θέμα: Επιλογή ενός(1)διδάσκοντος με σύμβαση ανάθεσης έργου(αντιστοίχων προσόντων της
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ)για τις ανάγκες λειτουργίας της Επώνυμης Έδρας
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο
«Ενδοσκοπική και Λαπαροσκοπική Ουρολογία», η δαπάνη της οποίας δεν επιβαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος
ΠΡΑΞΗ
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/6-9-11 τ.Α΄)
2. τις διατάξεις του άρθρου 4ου παρ. 1, περίπτ. 1β του Ν. 4405/2016(ΦΕΚ 129, τ.
Α΄) και του άρθρου 14 παρ 3 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)
3. το υπ. αριθμ 7158/28.3.2016(αρ. εισ. Πρωτ. 7647/31.3.2016) απόσπασμα πρακτικών
της Επιτροπής Ερευνών(συν 457/28.3.2016)του Πανεπιστημίου Πατρών
4. την υπ΄αριθμ 216/8600/8.4.2016 απόφαση της Συγκλήτου(συν 83/31.3.2016)
5. την
υπ΄αριθμ
22/8874/12.4.2016
απόφαση
του
Συμβουλίου
Ιδρύματος(συν
37/11.4.2016)
6. την υπ΄ αριθμ 414/28657/18.10.2016 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου
Πατρών(ΑΔΑ: 6ΠΒΤ469Β7Θ-Σ7Γ)
7. την απόφαση της Συγκλήτου (συν 126/10.10.2017) για την έγκριση της
προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του δωρητή
με την επωνυμία «Κarl Storz GmbH & Co.KG» (Mittelstrasse 8, 78532 Tuttlingren,
Germany)και την υπογραφή της από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών
8. την
απόφαση
της
Συγκλήτου
στη
συν127/31.10.2017(σχετικό
το
υπ΄αριθμ
809/34068/10.11.2017 έγγραφο)με θέμα: «Επί της προκήρυξης και επιλογής
υποψηφίου για τις ανάγκες λειτουργίας Επώνυμης Έδρας»
9. τις σχετικές αποφάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας(συν
67/18.10.2017 και 68/8.11.2017)
10. την υπ΄αριθμ 218/34334/14.11.2017 απόφαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας για την επιλογή ενός(1)διδάσκοντος,
η οποία καταχωρήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:
6ΕΚΡ469Β7Θ-0ΩΖ
11. την υπ΄αριθμ 6/15.1.2018 σχετική Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής
12. την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας στη συν 70/31.1.2018
αποφασίζουμε
την επιλογή του κ. Παναγιώτη Καλληδώνη, ως διδάσκοντος, διαθέτοντος των αντιστοίχων
προσόντων που απαιτούνται για τη θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
ΑΕΙ, για την απασχόλησή του με σύμβαση ανάθεσης έργου για τις ανάγκες λειτουργίας της
Επώνυμης Έδρας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο γνωστικό
αντικείμενο «Ενδοσκοπική και Λαπαροσκοπική Ουρολογία», όπου θα εκτελεί πλήρες
κλινικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας
συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του δωρητή
με την επωνυμία «Κarl
Storz GmbH & Co.KG».
Η κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας
της Επώνυμης Έδρας δεν θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
Η οικονομική διαχείριση του κεφαλαίου της δωρεάς γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών
μέσω της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.
Η διάρκεια θητείας του διδάσκοντος μπορεί να ανέρχεται μέχρι τρία(3)ακαδημαϊκά
έτη.
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Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης τελεί υπό την προϋπόθεση της χρηματοδότησης και η
σχετική σύμβαση ανάθεσης έργου ισχύει για το κατατεθειμένο, διαθέσιμο ποσό στον ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Πατρών και κατά τα λοιπά, σε αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στους
όρους της σχετικής προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου
Πατρών και του δωρητή
με την επωνυμία «Κarl Storz GmbH & Co.KG». Η παρούσα να
καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της
Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών(αρμοδία κ. Γ.
Δημοπούλoυ τηλ: 2610969684 email: hsdean@upatras.gr) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας Πράξης Επιλογής στον ιστότοπο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Κοσμήτορας

Δημήτριος Καρδαμάκης
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