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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ
Αριθμ. 13328/17/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός υλικών,
διατάξεων και συστημάτων με έμφαση στον μαγνητισμό και την ευφυή ενέργεια».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής,
στην αριθμ. 79ης/8.12.2016 συνεδρίασή της και της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, στην αριθμ. 64ης/30.11.2016
συνεδρίασή της και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(17 Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8
του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α΄),
4) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
5) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27 Α΄), του
ν. 4386/2016 (83 Α΄) και του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
9) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225/
Β΄) υπουργική απόφαση,
10) την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση «Κατανομή πεντακόσιες (500)
θέσεις για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το
έτος 2018»,
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11) την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./151/13710/16.9.2016
υπουργική απόφαση «Έγκριση κίνησης διαδικασιών
πλήρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια,
ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018», αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μια (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός υλικών, διατάξεων και συστημάτων με έμφαση στον μαγνητισμό και την ευφυή
ενέργεια».
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:
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• 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 Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 ΚΑΕ 0911).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Αριθμ. 13330/17/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των κατασκευών και
διαχείριση ηχητικών περιβαλλόντων».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, στην
αριθμ. 79ης/8.12.2016 συνεδρίασή της και της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στην αριθμ.
50ης/30.11.2016 συνεδρίασή της και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
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2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(17 Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8
του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α΄),
4) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
5) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27 Α΄), του
ν. 4386/2016 (83 Α΄) και του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
9) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225/
Β΄) υπουργική απόφαση,
10) την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση «Κατανομή πεντακόσιες (500)
θέσεις για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το
έτος 2018»,
11) την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./151/13710/16.9.2016
υπουργική απόφαση «Έγκριση κίνησης διαδικασιών
πλήρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια,
ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018», αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μια (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των
κατασκευών και διαχείριση ηχητικών περιβαλλόντων».
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
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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 Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 ΚΑΕ 0911).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Αριθμ. 13327/17/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου στη Μηχανολογία».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής,
στην αριθμ. 79ης/8.12.2016 συνεδρίασή της και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, στην
αριθμ. 205ης/7.12.2016 συνεδρίασή της και σύμφωνα
με τις διατάξεις:
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1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(17 Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8
του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α΄),
4) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
5) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) του άρθρου 14, παρ. 3 και 4 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27 Α΄), του
ν. 4386/2016 (83 Α΄) και του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
9) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225/
Β΄) Υπουργική Απόφαση,
10) την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση «Κατανομή πεντακόσιες (500)
θέσεις για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το
έτος 2018»,
11) την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./151/13710/16.9.2016
υπουργική απόφαση «Έγκριση κίνησης διαδικασιών
πλήρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια,
ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018», αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μια (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου στη Μηχανολογία».
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.
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• 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 Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 ΚΑΕ 0911).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Αριθμ. 13336/17/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή του
Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία και Αναισθησιολογία των Ζώων».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην αριθμ. 9ης/10.4.2017 συνεδρίασή της και της
Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής, στην αριθμ.

Τεύχος Γ’ 214/02.03.2018

52ης/7.12.2016 συνεδρίασή της και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(17 Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8
του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α΄),
4) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
5) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27 Α΄), του
ν. 4386/2016 (83 Α΄) και του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
9) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225/
Β΄) υπουργική απόφαση,
10) την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση «Κατανομή πεντακόσιες (500)
θέσεις για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το
έτος 2018»,
11) την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./151/13710/16.9.2016
υπουργική απόφαση «Έγκριση κίνησης διαδικασιών
πλήρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια,
ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018», αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μια (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική
Θεραπεία και Αναισθησιολογία των Ζώων».
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.

Τεύχος Γ’ 214/02.03.2018
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• 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 Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 ΚΑΕ 0911).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Αριθμ. 13333/17/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή του
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από
εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
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στην αριθμ. 10ης/30.5.2017 συνεδρίασή της και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,
στην αριθμ. 58ης/10.5.2017 συνεδρίασή της και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(17 Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8
του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α΄),
4) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
5) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27 Α΄), του
ν. 4386/2016 (83 Α΄) και του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
9) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225/
Β΄) υπουργική απόφαση,
10) την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση «Κατανομή πεντακόσιες (500)
θέσεις για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το
έτος 2018»,
11) την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./151/13710/16.9.2016
υπουργική απόφαση «Έγκριση κίνησης διαδικασιών
πλήρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια,
ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018», αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή και
Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών».
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.
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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 Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 ΚΑΕ 0911).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Αριθμ. 13335/17/ΓΠ
Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά
από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών
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Υγείας, στην αριθμ. 16ης/28.8.2017 συνεδρίασή της
και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής στην αριθμ.
9ης/19.7.2017 συνεδρίασή της και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) και
με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017
(17 Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 8
του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
3) τις παρ. 1, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (129 Α΄),
4) των άρθρων 15, 18 και 21 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),
5) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν. 2083/1992 (159 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
6) του άρθρου 14, παρ. 3 και 4 του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
7) του π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
8) την αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με
θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/2016 (27 Α΄), του
ν. 4386/2016 (83 Α΄) και του ν. 4405/2016 (129 Α΄),
9) την με αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225/
Β΄) υπουργική απόφαση,
10) την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση «Κατανομή πεντακόσιες (500)
θέσεις για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών
ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το
έτος 2018»,
11) την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./151/13710/16.9.2016
υπουργική απόφαση «Έγκριση κίνησης διαδικασιών
πλήρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια,
ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για το έτος 2018», αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μια (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Επείγουσα Ιατρική».
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.
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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
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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 Οικονομικών (ειδ. φορέα 23-200 ΚΑΕ 0911).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*03002140203180008*

