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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 
 

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από απόφαση 
της 95ης/12.6.19 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος, προκηρύσσει Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την διδασκαλία του μαθήματος: «Συνθετική 
Βιολογία».  
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 
του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι μπορούν να 
προσλαμβάνονται επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για 
τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή 
κλινικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.  
Η διάρκεια της συγκεκριμένης σύμβασης καθορίζεται στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020 και η συνολική αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 3.000 €.  
Η σύμβαση δύναται ή να ανανεωθεί ή να παραταθεί, πλην όμως ο συνολικός χρόνος 
πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση του ανωτέρω 
δύναται να είναι πλήρης ή μερική.  
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1. Αίτηση 
2. Βασικός τίτλος σπουδών ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ Τμήματος Βιοχημείας και 

Βιοτεχνολογίας ή Βιολογικών Επιστημών 
3. Διδακτορικό Δίπλωμα  
4. Αποδεδειγμένες γνώσεις (π.χ. δημοσιεύσεις) σε τεχνικές συνθετικής βιολογίας   
5. Διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο του μαθήματος «Συνθετική 

Βιολογία».  
 
Β. ΑΙΤΗΣΗ  
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα  
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προβλεπόμενα δικαιολογητικά από 24/7/2019 μέχρι και 31/7/2019. Τα ξενόγλωσσα 
δικαιολογητικά 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. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση 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.  
 
Οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα και άλλα συναφή θέματα, θα ρυθμιστούν πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης.  
 
Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή 
νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.  
 
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του 
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(http://www.bio.uth.gr) και από την Γραμματεία του Τμήματος (2410-565272/565273) όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10.00΄-13.00΄.  
 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται: 

• σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: g-bio@bio.uth.gr 
•  σε έντυπη μορφή, με κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στην Γραμματεία του 

Τμήματος στην διεύθυνση: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Λάρισα, 
ΤΚ 415 00.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η παράδοση του φακέλου 
υποψηφιότητας πρέπει να γίνει στον χώρο της Γραμματείας, στην ανωτέρω διεύθυνση. ΔΕΝ 
παραλαμβάνονται συστημένα έγγραφα από τα γραφεία των ΕΛΤΑ.  
 

Ο Πρόεδρος  
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

 
 
  Καθηγητής Κωνσταντίνος Ματθιόπουλος  
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