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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 83324 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Δι-

δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, 

του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Πε-

ριβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης, με εισαγωγική βαθμίδα 

Δ και γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοεπικοινωνίες».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
(υπ’ αρ. 23/14-6- 2022 συνεδρίαση) και σύμφωνα με:

1. Την περ. ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

2. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

3. Τα άρθρα 29, 79, 80 και 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
5. Το άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237).
7. Το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
8. Τα άρθρα 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
9. Την παρ. 1γ του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), 

περί μη ανάγκης έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΠΥΣ33/2006 (Α’ 280) για την προκήρυξη θέσεων μελών 
Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

10. Το άρθρο 18 του ν. 4559/2018 (Α’ 142). 
11. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
12. Το π.δ. 147/2009 (Α’ 189), Κεφάλαιο Α’ «Πλήρωση 

θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.» και το π.δ. 118/2002 (Α’ 99).
13. Τις υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) και 89185/Ζ2/4-6-2019 εφαρμοστι-
κών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

14. Την υπ’ αρ. 24769/25-4-2019 κανονιστική απόφα-
ση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης «Διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλο-
γής και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημοσίευση του Οργανι-
σμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Β’ 1882).

15. Την υπ’ αρ. 69699/19.05.2022 (Γ’ 1275/2020) πράξη 
του Πρύτανη του Α.Π.Θ. αυτοδίκαιης παραίτησης του 
Θεόδωρου Κάιφα του Νικολάου από τη μόνιμη θέση 
μέλους Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ραδιοεπικοινωνίες», του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής 
και Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λόγω δι-
ορισμού του σε κενή οργανική θέση Μέλους Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της βαθμίδας του Επί-
κουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροκύ-
ματα-Κεραίες-Διάδοση Ραδιοκυμάτων», του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης 
(Γ’ 915/2022).

16. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 
έως 31-08-2022,

17. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας του 
Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως τη συ-
μπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023, αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, με 
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γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοεπικοινωνίες» του Τομέα 
Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος του 
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμέ-
νου να επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό 
έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγω-
γή εργαστηριακών καθώς επίσης και πρακτικών ασκήσε-
ων στο πεδίο των Εφαρμογών του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της παραπά-
νω θέσης είναι:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης (Τμημάτων Φυσικής ή Τμημάτων/Σχολών Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

2. Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Θα συνεκτιμηθούν:
1. Συναφής διδακτορικός τίτλος σπουδών.
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
3. Διετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία στο πεδίο των Εφαρμογών του Ηλεκτρο-
μαγνητισμού.

4. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές ή ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές 
στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του 
εγγράφου του Ιδρύματος της ανακοίνωσης της δημοσί-
ευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το 
γνωστικό αντικείμενό της, για την οποία ενδιαφέρεται 
να κριθεί ο υποψήφιος.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

3. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 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.

4. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-
δών.

Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των λοιπών 
τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να 
υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.), ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμι-
σης της βεβαίωσης της ισοτιμίας το αργότερο κατά τον 
χρόνο της κρίσης.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για τα 
τυχόν υποβαλλόμενα προς κρίση έργα.

6. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας, της διδακτο-
ρικής διατριβής, επιστημονικού και συγγραφικού έργου 
ή δημοσιεύσεων τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης), θα βρίσκονται 
στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής και θα είναι στη 
διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής.

7. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας 
τους.

8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Τα ανωτέρω των περ. 5, 6, 7 και 8 υποβάλλονται και 

σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το 
οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυ-
σικής, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού 
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και 
να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να 
συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συ-
νοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων 
καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο-
νται από νόμιμες μεταφράσεις.

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 τον υποψήφιο που θα εκλεγεί 
στην υπό πλήρωση θέση πριν την έκδοση της Πρυτανι-
κής πράξης διορισμού του.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί αυ-
τεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού του. Προκειμένου 
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 αρμό-
δια υπηρεσία πριν την 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 δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φο-
ρέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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    Αριθμ. 63678 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδα-

κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, του 

Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ει-

σαγωγική βαθμίδα Δ και γνωστικό αντικείμενο 

«Τεχνολογικά Εργαλεία στα Ηλεκτρονικά και τα 

Διαδικτυακά Μ.Μ.Ε.».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (υπ’  αρ. 455/
21-04-2021 συνεδρίαση) και σύμφωνα με:

1. Την περ. ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

2. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

3. Τα άρθρα 29, 79, 80 και 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
4. Την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
5. Το άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237).
7. Το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
8. Τα άρθρα 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
9. Την παρ. 1γ του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), 

περί μη ανάγκης έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΠΥΣ33/2006 (Α’ 280) για την προκήρυξη θέσεων μελών 
Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

10. Το άρθρο 18 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
11. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
12. Το π.δ. 147/2009 (Α’ 189), Κεφάλαιο Α’ «Πλήρωση 

θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.» και το  π.δ. 118/2002 (A’ 99).
13. Τις υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) και 89185/Ζ2/4-6-2019 εφαρμοστι-
κών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

14. Την υπ’ αρ. 24769/25-4-2019 κανονιστική απόφα-
ση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης «Διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλο-
γής και περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημοσίευση του Οργανι-
σμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Β’ 1882).

15. Την υπ’ αρ. 33163/13-12-2021 (Γ’ 3312) πράξη του 
Πρύτανη του Α.Π.Θ. αυτοδίκαιης παραίτησης της Μα-
ρίας Ματσιώλα από τη μόνιμη θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ 
κατηγορίας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογικά Ερ-
γαλεία στα Ηλεκτρονικά και τα Διαδικτυακά Μ.Μ.Ε.»., του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λόγω διορισμού της σε 
μόνιμη τακτική θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθη-
γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Νέα 
Μέσα», του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέ-

σων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γ’ 2935).

16. Την υπ’ αρ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432) δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, από 01-09-2019 
έως 31-08-2022.

17. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας του 
Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως τη συ-
μπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023, αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
Μία (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-

κού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, με Εισαγωγική βαθμίδα Δ, 
με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογικά Εργαλεία στα 
Ηλεκτρονικά και τα Διαδικτυακά Μ.Μ.Ε.» του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιτελεί εργαστηρια-
κό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται 
κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών καθώς 
επίσης και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία των οικείων 
επιστημών, δηλαδή των τεχνολογικών εργαλείων που 
εφαρμόζονται στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα, 
στις σύγχρονες εκφάνσεις ραδιοφωνικών και ραδιοτη-
λεοπτικών εκπομπών, καθώς επίσης στις αντίστοιχες δι-
αδικτυακές υπηρεσίες διαχείρισης και διανομής ψηφια-
κού/οπτικοακουστικού περιεχομένου (π.χ., Διαδικτυακό 
Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Πολυμέσα κοκ).

Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση της παραπά-
νω θέσης είναι:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης (Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών,Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής ή αντίστοιχων).

2. Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Θα συνεκτιμηθούν:
1. Συναφής διδακτορικός τίτλος σπουδών.
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
3. Προϋπηρεσία επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική ή/

και ερευνητική σε πεδίο συναφές με τεχνολογίες ήχου-
εικόνας, εφαρμογές διαμεσικής επικοινωνίας και πολυ-
μέσων, με έμφαση στον χώρο της δημοσιογραφίας, των 
εργαλείων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μέσων (ή σε 
ερευνητικά πεδία των συγκεκριμένων κλάδων).

4. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
με κριτές στα πεδία των τεχνολογιών ήχου και εικόνας 
σε τεχνολογικά εργαλεία των ηλεκτρονικών και διαδι-
κτυακών μέσων, στη σημασιολογική επεξεργασία και 
διαχείριση ψηφιακών (ενημερωτικών)ροών κ.ά.
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία του εγγράφου του Ιδρύματος της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής 
στον Ημερήσιο Τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το 
γνωστικό αντικείμενό της, για την οποία ενδιαφέρεται 
να κριθεί ο υποψήφιος.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

3. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 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.

4. Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπου-
δών.

Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των λοιπών 
τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να 
υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.), ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκόμι-
σης της βεβαίωσης της ισοτιμίας το αργότερο κατά τον 
χρόνο της κρίσης.

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για τα 
τυχόν υποβαλλόμενα προς κρίση έργα.

6. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας, της διδακτο-
ρικής διατριβής, επιστημονικού και συγγραφικού έργου 
ή δημοσιεύσεων τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή άλλο μέσο αποθήκευσης), θα βρίσκονται 
στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και 
Μ.Μ.Ε και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της 
Επιτροπής Επιλογής.

7. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας 
τους.

8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Τα ανωτέρω των περ. 5, 6, 7 και 8 υποβάλλονται και 

σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το 
οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Δημο-
σιογραφίας και Μ.Μ.Ε., στη διάθεση όλων των μελών του 
Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και 
να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να 
συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συ-
νοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων 
καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο-
νται από νόμιμες μεταφράσεις.

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 τον υποψήφιο που θα εκλεγεί 
στην υπό πλήρωση θέση πριν την έκδοση της Πρυτανι-
κής πράξης διορισμού του.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση 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.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α’, τα οποία θα αναζητηθούν 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 δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φο-
ρέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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