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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της με αριθμό 392/5-12-2018, αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), και του άρθρου 95 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 47 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και την αντικατάστασή
του από την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 (Α΄17), σύμφωνα με το οποίο «4. Οι περιπτώσεις
α΄ και γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «α. Επιστήμονες αναγνωρισμένου
επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής
εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου
του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που
υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.. Οι συμβάσεις που συνάπτονται
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, αλλά
υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από
πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης
καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα,
μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν
μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη». «γ. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Σε
περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της
εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι.
ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό
της απασχόλησης. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από
τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της
κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα .»

και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
Αποφασίζει
Την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το Εργαστήριο
Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας & Βιολογίας Εμφυτευμάτων, του Τμήματος
Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. με σύμβαση έργου με μερική απασχόληση, στο γνωστικό πεδίο
«Περιοδοντολογία», για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
σύμφωνα με το νόμο και αποζημίωση έως 10.000 ευρώ/ακαδημαϊκό έτος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Διεξαγωγή εκπαιδευτικού-διδακτικού έργου στο επιστημονικό πεδίο της Περιοδοντολογίας.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο Οδοντιατρικής
β) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο προκηρυσσόμενο γνωστικό πεδίο
γ) Κλινική εμπειρία
δ) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
ε) Να μην είναι μισθωτός και να μην χρηματοδοτείται από άλλον φορέα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α) Εμπειρία στην κλινική και εργαστηριακή άσκηση
β) Προϋπηρεσία σε πανεπιστημιακή κλινική (μπορεί να περιλαμβάνει διδακτικό-κλινικό έργο)
γ) Συμμετοχή σε Συνέδρια και Σεμινάρια με θέμα αντίστοιχο του γνωστικού πεδίου
δ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα/έργα
ε) Δημοσιευμένο Επιστημονικό έργο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο των τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση,
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η
οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν από την τελική επιλογή
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή – CD)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
επομένη της δημοσίευσης της Προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να αποστείλουν
ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστήμων Υγείας του Α.Π.Θ.,
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την ένδειξη «Υποψηφιότητα για τη Θέση
Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με γνωστικό πεδίο «Περιοδοντολογία» στη διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α΄ υπόγειο Οδοντιατρικής
ΤΚ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Η παρούσα Προκήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης
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