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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου
ενός(1)διδάσκοντος 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 συν 127/31.10.2017(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)
αποφασίζουμε
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου
ενός(1)διδάσκοντος, διαθέτοντος των αντιστοίχων προσόντων που απαιτούνται για τη θέση
μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα 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», 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. 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».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους την οποία
θα
αναζητήσουν
στο
http://www.upatras.gr/el/announces?field_category_tid=All&field_ou_tid=208&field_user
s_tid=All και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hsdean@upatras.gr της Γραμματείας
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της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (αρμοδία: κ. Γ.
Δημοπούλου, Προϊστ. Γραμματείας, τηλ: 2610 969684, fax: 2610 969667) μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε(15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Πράξης
στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Υγείας
και του Ιδρύματος και θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο.
Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση:
1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν
χορηγηθεί από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση
της ισοτιμίας.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
6. Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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.
Η διαδικασία επιλογής του διδάσκοντος θα πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο
Πατρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του
Ιδρύματος.
Μετά την έκδοση των σχετικών Πράξεων επιλογής ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί
στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως.

Ο Κοσμήτορας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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