
      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
                                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

                                                                                πλήρωσης θέσεων καθηγητών 
 
 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, 
Βόλος, τηλ. 24210 74897, e-mail: g-ece@uth.gr, Δαδάνη Αλεξάνδρα. 
 
Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική»  (Αρ. Προκ. 23994/22/ΓΠ/27-10-2022, ΦΕΚ 3102/15-

12-2022/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΥΓΙ469Β7Ξ-ΕΞΤ)   

Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP31433 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ  
Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου ‘Μουσική Παιδαγωγική’ είναι η επιστημονική 

διερεύνηση πτυχών της μάθησης και της διδασκαλίας της μουσικής. Η διερεύνηση αυτή 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολιτικο - φιλοσοφικές, κοινωνικο-πολιτισμικές και 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του ρόλου του αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης στη 

δημιουργική μουσική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης την έρευνα και μελέτη των 

δημιουργικών μουσικών πρακτικών των παιδιών, και την ανάπτυξη δημιουργικών και 

κριτικών προσεγγίσεων της μεθοδολογίας της διδασκαλίας, με στόχο την προετοιμασία 

φοιτητών/τριών - μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της μουσικής σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που εστιάζουν τόσο σε τυπικές (formal) όσο και σε μη-τυπικές 

(non-formal) διαδικασίες μάθησης. 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Καρυές, 42100, Τρίκαλα, τηλ. 
24310 47071, e-mail: g-pe@pe.uth.gr, αρμόδια κα Θωμά Αικατερίνη. 
 
Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο 
«Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία» (Αρ. Προκ. 23753/22/ΓΠ/24-10-2022, ΦΕΚ 3153/20-12-
2022/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΦΠΓ469Β7Ξ-6ΦΠ) 
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP31434 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
Πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου «Σχολική Φυσική Αγωγή και Υγεία» είναι η 

επιστημονική διερεύνηση της επίδρασης της φυσικής δραστηριότητας σε κινητικούς, 

γνωσιακούς, συμπεριφορικούς και κοινωνικό-συναισθηματικούς  παράγοντες που 

σχετίζονται με την υγεία και την ευζωία των μαθητών/τριών σχολικής ηλικίας.   

Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα, όπως η επίδραση διαστάσεων της 

παρακίνησης σε συμπεριφορές υγείας (φυσική δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ), οι 

καθοριστικοί παράγοντες για την υιοθέτηση ενός φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής των 

ατόμων, η προστατευτική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας σε άλλες υγιεινές 

συμπεριφοράς στην σχολική ηλικία αλλά και αργότερα στην ενήλικη ζωή. 
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ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, οδός 
Φυτόκου, 38446, Βόλος, τηλ. 24210 93155, e-mail: g-agr@uth.gr αρμόδια κα Τόλια Αθηνά. 
 

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο 
«Φυτοπαθολογία-Προηγμένη διαγνωστική» (Αρ. Προκ. 23874/22/ΓΠ/25-10-2022, ΦΕΚ 
3153/20-12-2022/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΚΑΙ469Β7Ξ-4ΣΠ)  
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP31435 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
Συνοπτική περιγραφή επιστημονικού πεδίου ‘Φυτοπαθολογία-Προηγμένη διαγνωστική’: Το 
επιστημονικό πεδίο αφορά τη Φυτοπαθολογία, δηλαδή τη μελέτη των ασθενειών των 
φυτών. Σε αυτό εμπίπτει η έκφραση της ασθένειας, δηλαδή η εκδήλωσή της με νοσηρούς 
χαρακτήρες καθώς και ο καθορισμός του παθογόνου αιτίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 
μεταδοτικές ασθένειες και ουσιαστική είναι η μελέτη των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών 
οργανισμών, των ιών και των ιοειδών ως παθογόνα των φυτών και οι μηχανισμοί 
παθογένεσης αυτών αλλά και οι μηχανισμοί άμυνας των φυτών. Επίσης, στο γνωστικό 
αντικείμενο εμπίπτει η επιδημιολογία των ασθενειών των φυτών αλλά και η αντιμετώπιση 
των ασθενειών. Έμφαση δίνεται στη διαγνωστική με κλασσικές και κυρίως με σύγχρονες 
μοριακές μεθόδους, που στοχεύει στην αναγνώριση-ταυτοποίηση του παθογόνου αιτίου 
(ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών οργανισμών, ιών, ιοειδών) καθώς και στην ανίχνευση 
ανθεκτικών στελεχών – απομονώσεων σε φυτοπροστατευτικές ουσίες και στη διερεύνηση 
της βάσης της ανθεκτικότητας 
 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 23-2-2023. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. 

   Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν 

χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 304 παρ. 

4 του Ν. 4957/2022 (Α΄141). 

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και 

όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) προσόντα εκλογής. 

Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται 

αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η μη 

υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη 

προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να καταθέσει: 
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 Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών 

κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί 

στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

 Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 

προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 

κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

 Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό 

στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 

υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

 

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 

την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 

στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. 

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 

ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή 

εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 

γλώσσας. 

 Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 

0251). 

            

           Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
    

            Καθηγητής ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 


