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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2020-2021 

 
Η υνζλευςθ του Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Αριςτοτελείου 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ αριθμ.33/26.5.2020,αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ 
διατάξεισ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2013 τ.Αϋ), άρκρο 34 «Θζματα ΑΕΙ», παρ. 16 και του Ν. 
4009/2011 άρκρο 29 όπου προςτίκεται θ παράγραφοσ 6, του άρκρου 95 του ΦΕΚ 258/8.12.2014 τ.Αϋ και 
τθσ παρ. 4 του άρκρ. 19 του Ν. 4452/15.2.2017 όπου αναφζρει: «Επιςτιμονεσ ανεγνωριςμζνου 
επιςτθμονικοφ κφρουσ είτε κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ είτε υποψιφιοι διδάκτορεσ είτε 
εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ μπορεί να απαςχολοφνται ωσ ακαδθμαϊκοί υπότροφοι… Η διάρκεια τθσ 
ςυμβάςεωσ κακορίηεται μζχρι ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 
Τομζα, μπορεί δε να ανανεϊνεται ι να παρατείνεται. Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςυνολικόσ χρόνοσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδθμαϊκά ζτθ…», 

 
                                                                 Α π ο φ α ς ί η ε ι 
 

Σθν προκιρυξθ για τθν πρόςλθψθ ενόσ (1) Ακαδθμαϊκοφ Τποτρόφου για τθ Γϋ Καρδιολογικι 
Κλινικι του Α.Π.Θ., με ςφμβαςθ ζργου οριςμζνου χρόνου, ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Καρδιολογία με 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν Ηλεκτροφυςιολογία», με δυνατότθτα ανανζωςθσ για δφο (2) ακόμθ ακαδθμαϊκά 
ζτθ. Η (μεικτι) προχπολογιςκείςα δαπάνθ θα ανζλθει ζωσ του ποςοφ των 12.000 ευρώ (με κατώτατο 
ποςό τισ 3.000 ευρώ). ε περίπτωςθ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ ι παραίτθςθσ του ακαδθμαϊκοφ υποτρόφου, 
θ αμοιβι κα υπολογιςκεί κατϋ αναλογία των μθνϊν εργαςίασ. 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ 

Διεξαγωγι διδακτικοφ, κλινικοφ και ερευνθτικοφ ζργου. 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

Οι υποψιφιοι πρζπει: 
1.    Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικισ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. 
2.    Να είναι κάτοχοι Διδακτορικοφ Σίτλου. 
3.   Να ζχουν κλινικι και ερευνθτικι εμπειρία ςτο αντικείμενο, τουλάχιςτον 18 μθνϊν, ςε κζντρο του 
εξωτερικοφ. 
4.  Να ζχουν ερευνθτικι δραςτθριότθτα με τουλάχιςτον 40 δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά που 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο PubMed. 
5.    Να ζχουν εμπειρία ςτθν οργάνωςθ και διαχείριςθ κλινικϊν μελετϊν φάςθσ ΙΙΙ-ΙV. 
Η εμπειρία ςε υπολογιςτικά μοντζλα που εξετάηουν τθν επίδραςθ τθσ διατμθτικισ τάςθσ ςτα αγγεία 
ι/και τισ καρδιακζσ κοιλότθτεσ, κα λθφκεί ιδιαίτερα υπόψθ. 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ και Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
2. Αντίγραφο του/των βαςικϊν πτυχίων τθσ προκιρυξθσ. Εάν ζχουν χορθγθκεί από ΑΕΙ του εξωτερικοφ 
κα πρζπει να φζρουν τισ νόμιμεσ κεωριςεισ και να ςυνοδεφονται από επίςθμεσ μεταφράςεισ, κακϊσ και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 

 

 
 

Θεςςαλονίκθ,3.6.2020 
Αρ. Πρωτ.:  5586 

 
 

Γραμματεία 

Πλθροφορίεσ: τυλιανι Μιχαθλίδου 
Τθλ.: 2310 999 268 
Fax: 2310 999 293 
E-mail: skmichai@auth.gr 
Κτίριο: Νζων Αμφικεάτρων Ιατρικισ (ζναντι ΑΧΕΠΑ) 

ΑΔΑ: ΡΟΦΨ46Ψ8ΧΒ-230
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από τθν απόφαςθ ιςοτιμίασ ι αντίγραφο τθσ αίτθςθσ για αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ, θ οποία κα πρζπει 
να ζχει κατατεκεί πριν από τθν τελικι επιλογι. 
3. Πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ ςχετικά με τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ προκιρυξθσ (όπου είναι 
απαραίτθτα). 
4. Αντίγραφο τίτλου ειδικότθτασ (όπου απαιτείται). 
5. Αντίγραφο άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται). 
6. φντομο βιογραφικό ςθμείωμα. 
 

Η αίτθςθ και θ υπεφκυνθ διλωςθ είναι αναρτθμζνεσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Σμιματοσ Ιατρικισ 
Α.Π.Θ. (www.med.auth.gr). 
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμζνου να υποβάλλουν υποψθφιότθτα, κα πρζπει να αποςτείλουν e-mailςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ skmichai@auth.gr, από τισ 3.6.2020 ζωσ και τισ 12.6.2020, επιςυνάπτοντασ ςε 
μορφι pdfτθν αίτθςθ, τθν υπεφκυνθ διλωςθ και όλα τα ανωτζρω απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 
ι να τα αποςτείλουν ταχυδρομικά (ςυςτθμζνο ι courier), εντόσ τθσ προκεςμίασ, ςτθν παρακάτω 
διεφκυνςθ με τθν επιςιμανςθ «Ακαδθμαϊκοί Υπότροφοι»: 
 
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ - Τμιμα Ιατρικισ 

Γραμματεία (1οσ όροφοσ, υπόψθ κ. Σ. Μιχαθλίδου) 
Τ.Κ. 541 24 

Θεςςαλονίκθ 

 
 
Για οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτο 2310 999268. 
 
Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο Πρόγραμμα Διαφγεια. 
 

 

Ο Πρόεδροσ 

του Σμιματοσ Ιατρικισ 

 

(υπογραφι)* 

 

Αςτζριοσ Καραγιάννθσ 

Κακθγθτισ Πακολογίασ 

 
 
 

*Ακριβζσ Αντίγραφο από το πρωτότυπο 
που τθρείται ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 
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