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Αριθμ. 7775 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 
Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ- 
σαλονίκης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». 
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 
αριθμ. 3/18.10.2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
αριθμ. Φ.122.1/89/122643/Ζ2/25-7-2016 και αριθμ. 
Φ.122.1/92/131091/Ζ2/8-8-2016 αναφορικά με την κατα- 
νομή θέσεων για την πρόσληψη Καθηγητών στις Ιατρικές 
Σχολές και στα Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων 
της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς 
και τις διατάξεις: 
1) των παρ. 8, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/ 
2016 (Α΄129) 
2) των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του ν. 4009/2011 (Α΄195) - όπως αυτό αντικαταστά- 
θηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83) - όπως 
αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου 
του ν. 4405/2016 (Α΄129) 
3) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195) 
4) των άρθρων 21, 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄69) 
5) της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄87) 
6) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄87), 
όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ- 
θρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄160) , 
7) του π.δ. 134/1999 (Α΄132) 
8) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ. 122.1/350/ 
141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη- 
σκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
9) της αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 
(2619 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ανά- 
πτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκλη- 
ρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης 
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καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών» 
10) της αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20-12-2013 εγκυκλίου 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με 
την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛ- 
ΛΑ» 
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής : 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου κα- 
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». 
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: 
Το γνωστικό αντικείμενο της «Γενικής Χειρουργικής» 
περιλαμβάνει την έρευνα και διαχείριση χειρουργικών 
παθήσεων του ενδοκρινικού συστήματος, των μαστών, 
του γαστρεντερικού σωλήνα, του ήπατος, των χοληφό- 
ρων, του παγκρέατος, του σπληνός, του περιτοναίου και 
του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου, του τραύματος και των 
χειρουργικών λοιμώξεων με την χρήση μεθόδων ανοι- 
κτής και ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. 
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 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία 
θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δη- 
μοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο. 
Ειδικότερα : 
• Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής, πρέπει να δη- 
μιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» 
τους καταχωρίζοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα: 
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια- 
βατηρίου 
- βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπλη- 
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυ- 
τανικής 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. 
- βεβαίωση συμμετοχής 
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Επιπλέον πρέπει να καταχωρήσουν: 
1. 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 ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής. 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό- 
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη- 
μοσιεύματα 
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Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται 
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή το οποίο θα 
βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, στη 
διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος 
και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 
19 του ν.4009/2011 όπως ισχύει. 
5. 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. Θα κα- 
τατεθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά- 
ξης διορισμού τους. 
• Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτε- 
παγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκ- 
δοση της Πρυτανικής 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 
θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 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 της οποίας το ύψος δεν μπο- 
ρεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογι- 
σμό έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 
Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2016 
 
Ο Πρύτανης 
 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ 
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