
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
        πλήρωσης θέσεων καθηγητών 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη  τηλ. 2410685703, 

FAX: 2410685546. 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 

«Οφθαλμολογία-Νευροοφθαλμολογία» (ΦΕΚ 590/24-05-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ:ΨΨΣΛ469Β7Ξ-ΧΜ9, 

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP6429 

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 

«Οφθαλμολογία» (ΦΕΚ 578/21-05-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΤΛΦ469Β7Ξ-ΝΥΠ, Κωδικός Ανάρτησης 

«ΑΠΕΛΛΑ»: APP6431  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221 Λάρισα, 

Πληροφορίες κ. Δήμητρα Κανδυλάρη τηλ. 2410565271-2-3, FAX: 2410565290. 

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 

«Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία» (ΦΕΚ 578/21-05-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ: 

Ω4Β8469Β7Ξ-ΣΜ4, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP6432 

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 

«Βιοχημεία-Μεταβολισμός» (ΦΕΚ 578/21-05-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ: 629Ι469Β7Ξ-46Χ, Κωδικός 

Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP6434 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Οδός Φυτόκου,  

Ν. Ιωνία Μαγνησίας 38446,  Πληροφορίες: κ. Ναουμίδης Ιωάννης, τηλ. 2421093011, FAX: 2421093157. 

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 

«Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων» (ΦΕΚ 578/21-05-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ: Ψ5Χ3469Β7Ξ-

2ΜΧ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP6435 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Γκλαβάνη 37 

και 28ης Οκτωβρίου, 38221 Βόλος, Πληροφορίες: Καρασίμου Μαρία,  τηλ. 2421074967, 

FAX:2421074997. 

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο 

«Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων» (ΦΕΚ 578/21-05-2018/τ.Γ’), 

ΑΔΑ: 9ΕΠ7469Β7Ξ-26Β, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP6436 

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 30-07-2018 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 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 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

2. 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. 

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

 Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά 

και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της κατά τα 

ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου 

της αίτησης. 

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

 Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν 

παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην έκδοση της 

τελικής πράξης διορισμού. 



 Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 ιθαγένεια 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 δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 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. 

 Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., 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 προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 0251). 

  

                    
                                                   Ο    ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

                                                                    Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ   

 

 

 

 

   


