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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Αριθμ. 12789  
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κτηνια-

τρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιοπα-

θολογία και Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής 

των Παραγωγικών Ζώων». 

   Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Κτηνιατρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 730/
27-09-2022), επί της από 15-09-2022 αίτησης εξέλιξης 
αναπληρωτή καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρ-
θρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄114),

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄129),

3) της περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129)], της περ. β’ 
[όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 4521/
2018 (Α΄38)] και της περ. γ’ [όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α΄142), την 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και την 
παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α΄70)] της παρ. 1 
του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83)] του ν. 4009/2011 (Α΄195),

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του ν. 4452/
2017 (Α΄17),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄132),
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτο-
ρικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 

ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκου-
ρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασι-
ών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν.  4405/2016 (Α΄ 129). 
β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανα-
νέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων 
καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώ-
ων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β΄ 225), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) υπουργική απόφαση,

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) 
Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη),

10) του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄141), απο-
φάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιοπαθολογία και 
Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών 
Ζώων».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της «Φυσιοπαθολογίας και 

Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής των Παραγωγικών 
Ζώων» περιλαμβάνει κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό 
έργο σχετικό με: 1) τη φυσιοπαθολογία του γεννητικού 
συστήματος των παραγωγικών ζώων, τις διαγνωστικές 
εξετάσεις καθώς και τις ορμονικές και φαρμακευτικές 
θεραπευτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διά-
γνωση της υπογονιμότητας και τη βελτίωση ή αποκατά-
σταση της γονιμότητας των παραγωγικών ζώων, 2) την 
εφαρμογή τεχνολογιών σε βιολογικά συστήματα, ζώντες 
οργανισμούς, κύτταρα ή παράγωγα τους με σκοπό τη 
βελτίωση της αναπαραγωγικής λειτουργίας, την παρα-
γωγή προϊόντων γενετικής προόδου, τη δυνατότητα 
διατήρησης πολύτιμων γενετικών πόρων καθώς και τη 
δυνατότητα έκφρασης επιθυμητών χαρακτηριστικών 
μέσω της μεταφοράς γενετικού υλικού συγκεκριμένων 
προδιαγραφών σε ζωικούς πληθυσμούς.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυ-
τανικής Πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
αρμόδια υπηρεσία 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 πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

   Αριθμ. 15568 
Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νομικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο». 

 Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Νομικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 222/
07-07-2022,) επί της από 04-07-2022 αίτησης εξέλιξης 
λέκτορα με μονιμότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του 
άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114),

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄129),

3) της περ. α’ [όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 
1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄129)], της 
περ. β’ [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38)] και της περ. γ’ [όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 
(Α΄ 142), την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70)] της παρ. 1 του άρθρου 19 [όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83)] του 
ν. 4009/2011 (Α΄195),

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του 
ν. 4452/2017 (Α΄17),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄132),
7) της υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 

ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,
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8) της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Z2/31-1-2017
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλε-
κτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί 
θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας 
των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών» (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β΄ 2657) υπουργική 
απόφαση,

9) της υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ  432) 
Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη),

10) του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), απο-
φάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του επίκουρου καθη-

γητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο». Συνοπτι-
κή περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Το Αστικό Δίκαιο αποτελεί έναν αυτοτελή, πλήρη 
κλάδο της νομικής επιστήμης. Ως δικαιϊκός κλάδος, το 
αστικό δίκαιο αποτελεί το κύριο τμήμα του ιδιωτικού 
δικαίου και ρυθμίζει τις ιδιωτικές σχέσεις των προσώπων. 
Με βάση το ευρύτατο αντικείμενό του, το Αστικό Δίκαιο 
ρυθμίζει σχεδόν το σύνολο των εκφάνσεων της ιδιωτικής 
ζωής, οικονομικής, κοινωνικής, οικογενειακής. Ειδικό-
τερα, το αστικό δίκαιο διαιρείται σε πέντε κλάδους, τις 
Γενικές Αρχές, το Ενοχικό Δίκαιο, το Εμπράγματο Δίκαιο, 
το Οικογενειακό Δίκαιο και το Κληρονομικό Δίκαιο. Οι 
Γενικές Αρχές περιλαμβάνουν το σύνολο των κανόνων 
που ρυθμίζουν θέματα γύρω από τον κανόνα δικαίου, 
τα υποκείμενα των έννομων σχέσεων, το δικαίωμα και 
τη δικαιοπραξία. Το ενοχικό Δίκαιο είναι το σύνολο των 
κανόνων που ρυθμίζει τις ενοχικές σχέσεις. Το Εμπράγ-
ματο Δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που ρυθμίζουν τις 
εμπράγματες σχέσεις και τα εμπράγματα δικαιώματα. 
Το οικογενειακό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων 
που ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις, ενώ, τέλος, το 
κληρονομικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που 
ρυθμίζουν τις συνέπειες που συνεπάγεται ο θάνατος 
του ανθρώπου στις έννομες σχέσεις του, κυρίως στις 
περιουσιακές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυ-
τανικής Πράξης διορισμού τους.

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, 
τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την αρ-
μόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
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κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-

ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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