
    ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ 

                      ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
        πιήρωζες ζέζεωλ θαζεγεηώλ 

 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ, Πεδίν Άξεσο, 38334, Βφινο, Πιεξνθνξίεο: Γηβάλε Υαξίθιεηα,  

ηει. 2421074112, FAX: 2421074169. 

 

ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

1. Μηα (1) ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πρώηες βαζκίδας, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Περηβαιιοληηθή Μεταληθή Τδαηηθώλ σζηεκάηωλ» (ΦΔΚ 1204/18-10-2018/η.Γ’), ΑΓΑ: 

Φ11Φ469Β7Ξ-Φ3Κ, Κσδηθφο Αλάξηεζεο «ΑΠΔΛΛΑ»: APP8498 

 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ, Βηφπνιηο, 41500 Λάξηζα, Πιεξνθνξίεο: θ. Αξεηή Κνληνγηάλλε  ηει. 2410685703, 

FAX: 2410685546. 

 

ΣΟΜΔΑ ΒΑΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

1. Μηα (1) ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιερωηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Φσζηοιογία»  (ΦΔΚ 1130/08-10-2018/η.Γ’), ΑΓΑ: ΦΥΖΦ469Β7Ξ-6ΔΛ, Κσδηθφο Αλάξηεζεο 

«ΑΠΔΛΛΑ»: APP8504 

 

ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 

1. Μηα (1) ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιερωηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Νεθροιογία» (ΦΔΚ 1190/18-10-2018/η.Γ’), ΑΓΑ: 6ΦΚΠ469Β7Ξ-Θ9, Κσδηθφο Αλάξηεζεο 

«ΑΠΔΛΛΑ»: APP8501 

  

2. Μηα (1) ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιερωηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Καρδηοιογία» (ΦΔΚ 1204/18-10-2018/η.Γ’), ΑΓΑ: ΧΦ15469Β7Ξ-ΟΝΕ, Κσδηθφο Αλάξηεζεο 

«ΑΠΔΛΛΑ»: APP8499 

 

3. Μηα (1) ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιερωηή Καζεγεηή, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Παζοιογία» (ΦΔΚ 1204/18-10-2018/η.Γ’), ΑΓΑ: ΦΧΛΓ469Β7Ξ-ΞΦΓ, Κσδηθφο Αλάξηεζεο 

«ΑΠΔΛΛΑ»: APP8500 

 

ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ  

ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, Οδφο Φπηφθνπ,  

Ν. Ησλία Μαγλεζίαο 38446,  Πιεξνθνξίεο: θ. Νανπκίδεο Ησάλλεο, ηει. 2421093011, FAX: 2421093157. 

1. Μηα (1) ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή πρώηες βαζκίδας, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Γελεηηθή Τδρόβηωλ Εωηθώλ Οργαληζκώλ» (ΦΔΚ 1190/18-10-2018/η.Γ’), ΑΓΑ: 7ΥΤΦ469Β7Ξ-

11Θ, Κσδηθφο Αλάξηεζεο «ΑΠΔΛΛΑ»: APP8502 

 

ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, Οδφο 

Φπηφθνπ,  Ν. Ησλία Μαγλεζίαο 38446, Πιεξνθνξίεο: θ. Αζελά Σφιηα-Μαξηφιε, ηει. 2421093155, FAX: 

2421093144. 

 

1. Μηα (1) ζέζε θαζεγεηή ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιερωηή Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

«Αγροηηθή Οηθολοκία» (ΦΔΚ 1190/18-10-2018/η.Γ’), ΑΓΑ: 6Σ0Η469Β7Ξ-Ν4Θ, Κσδηθφο 

Αλάξηεζεο «ΑΠΔΛΛΑ»:  APP8503 

  Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ιήγεη ζηηο 26-12-2018 

Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ΑΠΔΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν 

(2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο απηήο 

ζηνλ Ζκεξήζην Σχπν καδί κε φια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά. 

 Μαδί κε ηελ αίηεζε πρέπεη λα σποβάιοσλ: 
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1. Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 

2. Αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ 

Α.Δ.Η. εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ή 

αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο. 

3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

4. Αλαιπηηθφ Τπφκλεκα γηα ηα ππνβαιιφκελα πξσηφηππα επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα. 

5. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα. 

 Ζ σο άλσ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ειεθηξνληθά ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΑΠΔΛΛΑ. Ζ κε ππνβνιή ηεο θαηά ηα 

αλσηέξσ αίηεζεο εληφο ηεο ηαρζείζεο απφ ηελ πξνθήξπμε πξνζεζκίαο ζπληζηά ιφγν απαξαδέθηνπ 

ηεο αίηεζεο. 

Ο ππνςήθηνο πνπ ζα επηιεγεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη: 

 Πηζηνπνίεζε Τγείαο γηα δηνξηζκφ, κε πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηφπηλ 

παξαπεκπηηθνχ εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο 

ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ. 

 Σν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ 

έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ 

έρεη ν ππνςήθηνο. 

 Σν αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηχπνπ Α΄ ζα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ 

έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνχ. 

 Με Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, νη ππνςήθηνη δεζκεχνληαη φηη ζα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή ζα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Πξπηαληθήο 

Πξάμεο δηνξηζκνχ ηνπο. Σν θψιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα 

πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα δηνξηζκνχ. 

 Οη αλσηέξσ πνιίηεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ, εθηφο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηπρίν ή 

κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ A.E.I., ή απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο Γ1΄ επηπέδνπ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην 

νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. 

 Ζ πξνθαινχκελε δαπάλε ηεο νπνίαο ην χςνο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζα βαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (εηδ. Φνξέα 19-250 ΚΑΔ 0251). 

  

                    
                                                   Ο    ΠΡΤΣΑΝΖ 

 

 

 

                                                                       Καζεγεηήο ΕΖΖ ΜΑΜΟΤΡΖ   

 

 

 

 

   




