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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.∆. 407/80
Η Συνέλευση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (µε έδρα
το Αγρίνιο) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, στην υπ’ αριθµ. 238/1212-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το εαρινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού Έτους 20162017, κατόπιν της υπ’ αριθµ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
της υπ’ αριθµ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
5 του Π.∆. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία του παρακάτω µαθήµατος:
- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ)
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος µέχρι
25-1-2017, αίτηση και να δηλώσουν το µάθηµα ή γνωστικό αντικείµενο, για το οποίο ισχύει η
αίτησή τους.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιµίας από το
∆ΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
2. Βιογραφικό Σηµείωµα και υπόµνηµα των εργασιών σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη
µορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (CD, προτιµώµενη µορφή αρχείου PDF).
3. Επιστηµονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική µορφή (CD, προτιµώµενη
µορφή αρχείου PDF).
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
5. Γνωµάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δηµόσιου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείµενου να ασκήσουν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, µόνο από τον επιλεγέντα.
6. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνοµικής ταυτότητας.
7. Συµπληρωµένο το συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ».
Α. Το πιστοποιητικό του αρµόδιου ∆ηµάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την
Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης.
Προκειµένου για πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος
µε ηµεροµηνία κατάθεσης µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας
επιλογής.
Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ∆ικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄
του αρµόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.
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Γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, µε την οποία οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητά τους.
Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτεςµέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
∆. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-µελών 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 Εξατάξιου Γυµνασίου ή Πιστοποιητικό
Ελληνοµάθειας ∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, εφόσον κατέχουν και άλλη θέση στο ∆ηµόσιο, σε ΝΠ∆∆
ή ΝΠΙ∆ ή στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους
σχετική άδεια απουσίας για την παροχή του παραπάνω έργου και να προσκοµίσουν στην
Γραµµατεία του αντίστοιχου Τµήµατος άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή, ως
απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψή τους.
Οι έχοντες την ιδιότητα του ∆ηµοσίου Υπαλλήλου, δύνανται, αντί του Πιστοποιητικού
Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας, καθώς και για το αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου
δικαστικής χρήσης να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: ι) την
οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί και ιι) ότι δεν µεσολάβησε από το διορισµό τους,
γεγονός που θα αποτελούσε νόµιµο κώλυµα για την πρόσληψή τους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Πατρών, έως 25-1-2017
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήµιο Πατρών (ΑΓΡΙΝΙΟ)
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Πάτρα 5-1-2017
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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