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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ   

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ 2020-2021 

 

Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ Ιατρικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του 

Πανεπιςτθμίου  Θεςςαλίασ αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν. 4009/2011 άρκρο 29 

όπωσ τροποποιικθκε με το  Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2013 τ. Α’), άρκρο 34 «Θζματα 

ΑΕΙ» παρ. 16 και τροποποιικθκε εκ νζου με το Ν. 4310/2014, άρκρο 95 και 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 58 του Ν. 4386/2016  το άρκρο 19 του Ν. 4452/2017 και εν 

ςυνεχεία αντικαταςτάκθκε εν μζρει με το άρκρο 16 του Ν.4559/2018 ζχει ωσ εξισ : 

«Επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ, είτε κάτοχοι διδακτορικοφ 

διπλϊματοσ, είτε υποψιφιοι διδάκτορεσ, είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ, μπορεί να 

απαςχολοφνται ωσ ακαδθμαϊκοί υπότροφοι με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ και πράξθ του 

Προζδρου του οικείου Τμιματοσ για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ, κλινικοφ, ερευνθτικοφ 

ζργου κακοριηόμενου με τθ ςφμβαςθ που υπογράφεται μεταξφ του ακαδθμαϊκοφ 

υποτρόφου και του Πρφτανθ του οικείου ΑΕΙ»,  

           Α π ο φ α ς ί ζ ε ι 

τθν προκιρυξθ για τθν πρόςλθψθ ενόσ (1) Ακαδθμαϊκοφ υπότροφου για τθν Χειρουργικι 

Κλινικι Καρδιάσ – Αγγείων – Θϊρακα του Τμ. Ιατρικισ ΠΘ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-

2021 με δυνατότθτα ανανζωςθσ, με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ι ςφμβαςθ οριςμζνου 

χρόνου ςτο γνωςτικό αντικείμενο "Καρδιοχειρουργικι" με εμπειρία ςτθν χειρουργικι τθσ 

αορτισ. 

ΑΔΑ: 69ΓΠ469Β7Ξ-Α33



Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ Ιατρικισ από ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 

ιςότιμου τίτλου τθσ αλλοδαπισ, να διακζτουν τίτλο ειδικότθτασ "Καρδιοχειρουργικι" άνω 

των δζκα (10) ετϊν, να είναι κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 

ιςότιμου τίτλου τθσ αλλοδαπισ ςτον τομζα τθσ Καρδιοχειρουργικισ, να διακζτουν 

εμπειρία ςτθν χειρουργικι των πακιςεων τθσ αορτισ και των μεγάλων αγγείων, με 

ζμφαςθ ςτουσ διαχωριςμοφσ, να διακζτουν ερευνθτικό ζργο ςτθν Καρδιοχειρουργικι, να 

ζχουν ςυμμετάςχει ςε ςυναφείσ με τα ανωτζρω επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι 

επιςτθμονικά περιοδικά με κριτι και ςε διεκνι ςυνζδρια και να διακζτουν ακαδθμαϊκι 

εμπειρία ςε Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ςχετικισ με το 

αντικείμενο τθσ προκιρυξθσ.   

Η ςφμβαςθ κα είναι μερικισ απαςχόλθςθσ για τθν παροχι:  

1. Κλινικού ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςυμμετοχισ ςτο χειρουργείο, 

ςτθν επίςκεψθ ςτουσ καλάμουσ νοςθλείασ αςκενϊν, ςτισ εφθμεριακζσ 

ανάγκεσ και ςτθ διενζργεια εξωτερικϊν ιατρείων ςτθν Χειρουργικι Κλινικι 

Καρδιάσ – Αγγείων – Θϊρακα Κλινικι του Τμ. Ιατρικισ, ΠΘ. 

 Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μποροφν να είναι και πολίτεσ κρατϊν-

μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που ζχουν τα προβλεπόμενα προςόντα και επικυμοφν 

να ςυνεργαςτοφν με το Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, να δθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ 

υποβάλλοντασ ςχετικι αίτθςθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, εντόσ 10 θμερϊν από 

τθν ανάρτθςθ τθσ προκιρυξθσ, ςτθ γραμματεία του Τμιματοσ ςτθν ακόλουκθ 

διεφκυνςθ του Τμιματοσ: 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Βιόπολισ, 41500 Λάριςα, τηλ. 2410685703, fax. 

2410685546, e-mail: g-med@uth.gr, Aρμόδια κα Αρετή Κοντογιάννη. 

Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων κα πρζπει να είναι ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 

και να ςυνοδεφονται από τα εξισ: 

1. Συνοπτικό  Βιογραφικό  ςημείωμα  

2. Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν τουσ - αν οι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν χορηγηθεί από 

A.E.I. του εξωτερικοφ, θα πρζπει να υποβληθοφν και ςχετικζσ βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ 

τουσ από το Διεπιςτημονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςησ Τίτλων Ακαδημαϊκϊν και 

Πληροφόρηςησ - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

3. Υπεφθυνη Δήλωςη του Ν.1599/86 περί ψευδοφσ δηλϊςεωσ, αν κατζχουν ή όχι 

δεφτερη απαςχόληςη ςτο Δημόςιο Τομζα ή ςε Κρατικά Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου 

και Ιδιωτικοφ Δικαίου ή ςτουσ φορείσ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ και του Δημοςίου 
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Τομζα ή ςε Διεθνείσ Οργανιςμοφσ, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική 

απαςχόληςη ή ςυνταξιοδοτοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ. 

4. Για τουσ άρρενεσ ενδιαφερόμενουσ απαιτοφνται εκπληρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ 

υποχρεϊςεισ ή νόμιμη απαλλαγή από αυτζσ κατά την διάρκεια τησ ςφμβαςησ. 

 

 

 

                                                                                             Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ 

           Ακανάςιοσ Γιαννοφκασ 

           Κακθγθτισ Αγγειοχειρουργικισ 
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