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      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
                 Θεσσαλονίκη,  12/10/2018 

               Αρ. Πρωτ.:               1031 
 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί την προκήρυξη 

δυο (2) θέσεων Καθηγητή, ως εξής :  

 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 Μία (1) θέση μόνιμου Καθηγητή στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉ 

ΚΑΘΗΓΗΤΉ με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1136/8-10-2018 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο 

ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP8250. 

 Μία (1) θέση μόνιμου Καθηγητή στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉ 

ΚΑΘΗΓΗΤΉ με γνωστικό αντικείμενο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1136/8-10-2018 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο 

ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP8249 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις 

καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 19/10/2018 και λήξη 

στις 03/12/2018.    

 Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 

με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο 

ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης των θέσεων. 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 

14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2310 891-375 & 2310 891376, fax : 2310 891377. 
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Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί  την προκήρυξη 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :  

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ  

 Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ 

ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

1136/8-10-2018 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP8220. 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις  παραπάνω θέσεις 

καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 19/10/2018 και λήξη 

στις 03/12/2018.    

 Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 

με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο 

ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης των θέσεων. 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα 

τηλέφωνα 2310 891-248 & 2310 891-281, fax : 2310 891280. 

 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί  την προκήρυξη 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ 

ΒΑΘΜΙΔΑΣ με γνωστικό αντικείμενο «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1136/8-10-2018 τ. Γ΄ 

και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με 

κωδικό APP8225. 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις 

καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 19/10/2018 και λήξη 

στις 03/12/2018.    

 Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί 

με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο 

ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης των θέσεων. 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών, κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 

2310 891-210 & 2310 891211, fax : 2310 891292. 
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Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί  την προκήρυξη 

μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής :  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ με 

γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΜΑΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INFORMATION DEMAND)», η οποία δημοσιεύθηκε στο 

1136/8-10-2018 τ. Γ΄ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP8248. 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις  παραπάνω θέσεις 

καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις 19/10/2018 και λήξη 

στις 3/12/2018.    

Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα 

ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα 

αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω 

ΦΕΚ προκήρυξης των θέσεων. 

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα 

τηλέφωνα 2310 891-217 & 2310 891-218, Fax 2310 891-290. 

 

 

               
Ο Αντιπρύτανης 

Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών  

Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ 

Καθηγητής 
 


