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ΠΡΟΣ
Τη ∆ιεύθυνση της Εφηµερίδας
[όπως Πίνακας Αποδεκτών]

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση κενών
θέσεων καθηγητών

Σας στέλνουµε την προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών, του Τµήµατος
Φαρµακευτικής, του Τµήµατος Οδοντιατρικής και του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών και
παρακαλούµε να τη δηµοσιεύσετε στο αµέσως επόµενο φύλλο της Εφηµερίδας σας.
Για την πληρωµή, πρέπει να υποβάλετε στη ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του
Πανεπιστηµίου:
1) αίτηση,
2) ένα φύλλο της δηµοσίευσης µε υπογραµµισµένη την προκήρυξη
3) το τιµολόγιο µε την αξία κατά χιλιοστόµετρο, σύµφωνα µε την κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. αριθµ. 2027574/25-4-96 (ΦΕΚ 317/8-5-96 τ. Β΄) και
4) την εντολή αυτή µε τη συνηµµένη προκήρυξη.
Επίσης, παρακαλούµε η εκτύπωση να γίνει µε στοιχεία Νο 6 ή σε περίπτωση ελλείψεως
αυτών, µε στοιχεία Νο 8, σύµφωνα µε την απόφαση του Γ.Λ.Κ. αριθµ. 131422/64.

Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥ∆Η

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Άπαντα τα Α.Ε.Ι.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
µε τη συνηµµένη προκήρυξη
- Τµήµα Φαρµακευτικής
- Τµήµα Οδοντιατρικής
- Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών
- ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχ/σης (Τµήµα ∆απανών)
- Τµήµα ∆ιασύνδεσης
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____________________________________________________________________________________________
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Τα παρακάτω Τµήµατα του Πανεπιστηµίου µας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής κενών
θέσεων καθηγητών:
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ. Γραµµατείας 2310997613 e-mail: info@pharm.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Φαρµακολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002019250)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002019522
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002019755)
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00002019936)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Φαρµακευτική Τεχνολογία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002020147)
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραµµατείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Ορθοδοντική»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002020372)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τηλ. Γραµµατείας 2310995397 e-mail: info@polsci.auth.gr)
- Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Πολιτική και θρησκεία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002020555)
Οι προκηρύξεις δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1311/20-12-2016 τ.Γ΄ και η προθεσµία υποβολής των
δικαιολογητικών λήγει στις 28-02-2017.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως
αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα
“ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη µορφή
στις Γραµµατείες των παραπάνω Τµηµάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.
Θεσσαλονίκη, 28-12-2016
Με εντολή του Πρύτανη
Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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