
                                                             

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Για ηην πρόζληυη διδαζκόνηφν ηοσ Σμήμαηος  

Γιοικηηικής Δπιζηήμης και Σετνολογίας 

ζύμθφνα με ηο Π.Γ/μα 407/80 

 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο  ηεο 

ρνιήο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ, ζηελ ππ’ αξηζκ: 10/24-10-2019 ζπλεδξίαζή ηεο, απνθάζηζε ηελ πξφζιεςε 

δηδαζθφλησλ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2019-2020 θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 

Φ.11/109908/Ε2/5-7-2019 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 156/25-7-2019 απφθαζεο ηεο πγθιήηνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/1980, φπσο ηζρχεη, γηα ηε 

δηδαζθαιία  ηνπ παξαθάησ καζήκαηνο: 

 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 
      1)    Ξένη  Γλώσσα ( Θ  -  Α΄εξαμ.  )  MST- 103 

Γνωστικό αντικείμενο  Αγγλικών 

ΑΓΑ: 6ΧΜΜ469Β7Θ-ΓΓ0 

  

Ζ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ ζα νινθιεξσζεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε έγθξηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ σο άλσ Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ 

Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο κέρξη 19-11-2019 αίηεζε θαη λα δειψζνπλ ην κάζεκα ή γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, γηα ην νπνίν ηζρχεη ε αίηεζή ηνπο. 

Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

1. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη πηζηνπνηεηηθά ηζνηηκίαο απφ ην 

ΓΟΑΣΑΠ, εθφζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ.  

2. Βηνγξαθηθφ εκείσκα θαη ππφκλεκα ησλ εξγαζηψλ ζε έλα (1) αληίηππν, ζε 

έληππε κνξθή θαη ηξία (3) αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD, πξνηηκψκελε κνξθή 

αξρείνπ PDF). 

3. Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε ηξία (3) αληίηππα, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD, 

πξνηηκψκελε κνξθή αξρείνπ PDF). 

4. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα. 

5. Γλσκάηεπζε (α) Παζνιφγνπ ή Γεληθνχ Ηαηξνχ θαη (β) Φπρηάηξνπ είηε 

δεκφζηνπ είηε ηδησηψλ, πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηελ πγεία ηνπ ππνςεθίνπ, πξνθείκελνπ 

λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο, μόνο από ηον επιλεγένηα. 

6. Φσηνηππία θαη ησλ δχν φςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

7. πκπιεξσκέλν ην ζπλεκκέλν ΔΝΣΤΠΟ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΘΔΝΣΟ-

ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ηνπ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΖ» μόνο από ηον 

επιλεγένηα. 

8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ηελ νπνία νη ππνςήθηνη δεζκεχνληαη φηη 

έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ 



απηέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφηεηά ηνπο. Σν θψιπκα ηεο κε 

εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα πνιίηεο- κέιε ηεο 

Δπξσπατθή Έλσζεο, φπνπ δελ πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα δηνξηζκνχ.  

9. Οη ππνςήθηνη πνιίηεο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείινπλ λα 

ππνβάινπλ, εθηφο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη Πηπρίν ή Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν 

πνπδψλ Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή Απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή Δμαηάμηνπ 

Γπκλαζίνπ ή Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο. 

Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη: 

Α. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γεκάξρνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν 

ηξφπνο θαη ν ρξφλνο απνθηήζεσο ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο, ζα αλαδεηεζεί 

απηεπαγγέιησο απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο Πξάμεο 

Πξφζιεςεο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ππνβάιιεηαη αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ Κξάηνπο, ηελ 

ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο, θαη 

Β. Σν αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Υξήζεο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ 

Σχπνπ Α΄ ηνπ αξκφδηνπ ηξαηνινγηθνχ Γξαθείνπ, ζα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο 

απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Πξάμεο Πξφζιεςεο. 

 

Οι διδάζκονηερ πος θα επιλεγούν, εθόζον καηέσοςν και άλλη θέζη ζηο 

Δημόζιο, ζε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ζηον εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα, θα ππέπει να 

εξαζθαλίζοςν από ηην Υπηπεζία ηοςρ ζσεηική άδεια αποςζίαρ για ηην παποσή ηος 

παπαπάνυ έπγος και να πποζκομίζοςν ζηην Γπαμμαηεία ηος ανηίζηοισος Τμήμαηορ 

άδεια άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή, υρ απαπαίηηηο δικαιολογηηικό για ηην 

ππόζλητή ηοςρ.  

Οι έσονηερ ηην ιδιόηηηα ηος Δημοζίος Υπαλλήλος, δύνανηαι, ανηί ηος 

Πιζηοποιηηικού Υγείαρ και Φςζικήρ Καηαλληλόηηηαρ, καθώρ και ηος ανηιγπάθος  

Ποινικού Μηηπώος δικαζηικήρ σπήζηρ να ςποβάλοςν ςπεύθςνη δήλυζη ζηην 

οποία θα αναθέποςν: ι) ηην οπγανική θέζη ζηην οποία έσοςν διοπιζθεί  και ιι) όηι 

δεν μεζολάβηζε από ηον διοπιζμό ηοςρ, γεγονόρ πος θα αποηελούζε νόμιμο 

κώλςμα για ηην ππόζλητή ηοςρ. 

Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο 

Δπηζηήκεο  θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, έσο 20-11-2019 

Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Κνπθνχιη  Πάηξαο, ΣΚ: 263 34. 

Πιεξνθνξίεο: Γξακκαηεία Σκήκαηνο, ηειέθσλα: 2610369210, 2610369181,  

Ηζηφηνπνο: dept.upatras.gr 

Email: deptsecr@upatras.gr 

                              

 

 

                                                         Πάηξα   1-11-2019 

                                                          

                                                                                Ζ Πρύηανις 

                                                                             

                                                           

                      ΒΔΝΔΣΑΝΑ Δ. ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟΤ  

 

 

 



 


