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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
ΘΕΜΑ: 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος                   
για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων 
σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80     

 
Προς 
Τη Διεύθυνση της Εφημερίδας 
[όπως Πίνακας Αποδεκτών] 

 
                                                                                                  
                                  

Σας στέλνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων 
διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Οδοντιατρικής και παρακαλούμε να 
την δημοσιεύσετε στο αμέσως επόμενο φύλλο της Εφημερίδας σας.  
 Για την πληρωμή, πρέπει να υποβάλλετε στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του 
Πανεπιστημίου: 
1) διαβιβαστικό, 
2) τη σελίδα ΜΟΝΟ 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. 2027574/2309/0020/25-4-96 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. 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Άπαντα τα Α.Ε.Ι. 
                                                                                         

 

 

                            

                                                                                 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
με τη συνημμένη προκηρύξη 
- Τμήμα Οδοντιατρικής    
- Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 
    (Τμήμα Δαπανών)                  
- Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης  
                                                                     *Το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας  
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H Αντιπρύτανις Ανθρώπινων Πόρων  
 
 

(υπογραφή)* 
 

Παρασκευή Κ. Αργυροπούλου-Πατάκα 
Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής 

 
 
 



 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 
 
ΤΟΠΙΚΕΣ:    ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           
                     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
ΑΘΗΝΩΝ:    ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ               
                     ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
        Θεσσαλονίκη, 9 Ιανουαρίου 2018    
        Αριθμ. πρωτ.  1334        
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 362/19-12-2017 συνεδρίαση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Z2/03-11-17 Υπουργική Απόφαση, τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 
4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και την αριθμ. 2951/29-11-17 
συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού 
προσωπικού (3 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:  
1) Ορθοδοντική ΙV (κωδ. 100905C – Δ΄ εξαμήνου) 
2) Προκλινική Οδοντική Χειρουργική  (κωδ. 100609C - ΣΤ΄ εξαμήνου) 
3) Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ  (κωδ. 101002C  - Ι΄ εξαμήνου) 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον ημερήσιο 
τύπο,  τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
1) Αίτηση 
2) Βιογραφικό σημείωμα 
3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων 
4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών 
έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού 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 
5) Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής 
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται : α) η οργανική θέση στην οποία 
υπηρετούν και β) ότι δεν μεσολάβησε γεγονός που να αποτελεί νόμιμο κώλυμα στην 
πρόσληψή τους (αφορά όσους κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 
ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) 
7) Απόκομμα εφημερίδας με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
στον ημερήσιο τύπο. 
 
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 και 5 υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη 
μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της 
επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Όσοι επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια 
απουσίας και να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης άδεια άσκησης 
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα έχει χορηγηθεί ύστερα από προηγούμενη σύμφωνη 
αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 
Καθηγητές/υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. θα πρέπει να 
προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, βεβαίωση του Προέδρου του 
Τμήματος στο οποίο υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί η 
Συνέλευση του Τμήματος και ότι δεν παρεμποδίζεται η εκπλήρωση των διδακτικών και 
ερευνητικών τους υποχρεώσεων. 
 
Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα : 
i) 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  
Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
ii) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
iii) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και 
iv)πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές. 
 
Πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των 
παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ 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. 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Οδοντιατρικής 2310 99 9475 
 
 
        Ο Πρόεδρος του Τμήματος   
 
 
 
      Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης 
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