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Καρδίτσα, 23/1/2017 
Αρ. Πρωτ.: 103   

 
Το Τμήμα  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της από 48/05-10-2016 συνεδρίασης της 
Συνέλευσης, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση ανάθεσης έργου. Σύμφωνα 
με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και με 
το άρθρο 95 του Ν. 4310/08-12-2014 βάσει των οποίων «Επιστήμονες 
αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε 
υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να 
απασχολούνται ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, δια πράξεως του οικείου 
Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, 
εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως» 
 

Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά 
περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο 
συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 
Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική. 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Αίτηση 
2. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή με το αντικείμενο που προκηρύσσει το 

Τμήμα. 
3. Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, συναφή με το 

γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσει το Τμήμα. Οι τίτλοι αυτοί, εφόσον 
υπάρχουν και είναι συναφείς, θα συνεκτιμηθούν θετικά. 

4. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν. 
4009/2011). 

5. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρθρο 29 του 
ν. 4009/2011). 

6. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή σε άλλα 
ΑΕΙ (επιστημονικός / εργαστηριακός συνεργάτης) ή Πανεπιστήμια (ΠΔ 407/80) 
και ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει τη θέση. Η προϋπηρεσία αυτή, 
εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιμηθεί θετικά.  
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Β.  Αίτηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο 
δηλαδή από 24/01/2017 μέχρι και 7/02/2017. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.  Το αυτό ισχύει 
και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες 
μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή 
βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως 
ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της ημεδαπής.  

 
Γ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά να υποβάλουν και 
υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό των θέσεων που επέλεξαν.  
 
Δ.  Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε 
ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική 
ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων 
δικαιολογητικών. 
 
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε 
υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία.  
 
Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους σε όλες τις 
προκηρυσσόμενες θέσεις. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις  εκπαιδευτικές και 
λοιπές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το Ακαδημαϊκό Έτος 
2016-2017 και τις διαθέσιμες πιστώσεις. 
 
Η αμοιβή για πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα για πλήρη 
απασχόληση και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή των 
συμβάσεων. 
 
Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή 
νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία 
του Τμήματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-13.00). 

 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά, είτε 
στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 

Φθενάκης Γεώργιος 
Καθηγητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (θέση 1)  
 
Προκηρύσσεται η παρακάτω θέση για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2016-2017:  
 
Ένα Πτυχιούχο Κτηνιατρικής και Διδάκτορα Κτηνιατρικής με εμπειρία στην 

Ιχθυολογία-Ιχθυοπαθολογία για την διδασκαλία του μαθήματος «Ιχθυολογία-

Ιχθυοπαθολογία» στο εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017 από το αποθεματικό 

του ΕΛΚΕ.  
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