
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΩΗ ΘΔΔΩΝ 
  ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 
 
 ην αξηζ. 486/22-04-2020 ΦΔΚ ηεύρνο Σξίην δεκνζηεύζεθε ε 
πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο Καζεγεηή γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο, ηεο ρνιήο 
Δπηζηεκώλ Τγείαο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
 
                     ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ 
        ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ 
 
Μία (1) ζέζε Καζεγεηή πξώηεο βαζκίδαο κε Γλσζηηθό Αληηθείκελν 
«Μοριακή Ανοσοβιολογία». 

 
Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ πιήξσζε 
ηεο παξαπάλσ ζέζεο  μεθηλά ζηηο 13-05-2020 θαη ιήγεη ζηηο 13-07-
2020. 
Όζνη επηζπκνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζε ζέζε 
εθινγήο εγγξάθνληαη ζην ζύζηεκα ΑΠΔΛΛΑ αθνινπζώληαο ην 
ζύλδεζκν https://apella.minedu.gov.gr (Κσδ. Θέζεο ΑΡΡ 15966 ) 
θαη ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηάο καδί κε 
όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά θαη ζα  πξέπεη λα 
θαηαζέζνπλ απηά θαη  ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD) θαη ζε έλα 
αληίηππν έληππεο κνξθήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 
(Παλεπηζηεκηνύπνιε-Αιεμαλδξνύπνιεο,6νρηι. Αιεμαλδξνύπνιεο–
Μάθξεο, ΣΚ 68100 Αιεμαλδξνύπνιε). Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη 
λα ππνβάιινπλ: 
1.Αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο. Αλ νη 
ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ ρνξεγεζεί από Α.Δ.Ι. εμσηεξηθνύ, ζα πξέπεη 
λα ππνβιεζνύλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ηζνηηκίαο από ηνλ 
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα αλαγλώξηζε ηεο 
ηζνηηκίαο. 
2.Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 
3.Αλαιπηηθό ππόκλεκα γηα ηα ππνβαιιόκελα πξσηόηππα 
επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα 
4.Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα 
5.Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 
6. Γλσκαηεύζεηο (α) παζνιόγνπ ή γεληθνύ ηαηξνύ θαη (β) 
ςπρηάηξνπ, είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδησηώλ, πνπ λα πηζηνπνηνύλ 
ηελ πγεία ησλ ππνςεθίσλ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα 
θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο, ζα θαηαηεζνύλ από ηνπο 

https://apella.minedu.gov.gr/


ππνςήθηνπο, νη νπνίνη ζα εθιεγνύλ ζε ζέζε θαζεγεηή πξηλ από 
ηελ έθδνζε ηεο πξπηαληθήο πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπο 
• Σν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο από 
ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο 
δηνξηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλ-κειώλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο 
αξρήο ηνπ θξάηνπο, ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο. 
• Σν αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο θαη ην 
πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α΄, ζα 
αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί 
ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Με Τπεύζπλε Γήισζε 
ηνπ λ. 1599/1986 νη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη όηη ζα έρνπλ 
εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή ζα έρνπλ 
απαιιαγεί λόκηκα από απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Πξπηαληθήο 
Πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπο. Σν θώιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ 
ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο θξάηνπο-
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη 
όκνην θώιπκα δηνξηζκνύ. Οη αλσηέξσ πνιίηεο νθείινπλ λα 
ππνβάινπλ, εθηόο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, θαη πηπρίν ή 
κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Ι. ή απνιπηήξην 

Διιεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή 
πηζηνπνηεηηθόειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ από ην Κέληξν 
Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε 
θαη άλεηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.Ο ππνςήθηνο πνπ ζα 
επηιεγεί γηα ηε ζέζε, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ηα πξσηόηππα 
έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ ηνπ. 
 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ 
Σκήκαηνο ηει. 2551030610, e-mail.dasimako@admin.duth.gr 
 
        ν Γξακκαηέαο 
 
 
Αζεκαθόπνπινο Γεκήηξηνο 
 


