
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ Α'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β'/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, με την υπ. αρ. 768/23.05.2022, απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού τίτλου στα επιστημονικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Τμήμα , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 33 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-1-2016) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 
4 του άρθρου 20 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017) και συγκεκριμένα : 

α) να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές 
με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης, 

β) να έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 
σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και 

γ) να έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει 
για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της 
αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α' επιστημονικό/εφαρμο-
σμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία 
σε εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματι-
κό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή να έχουν τουλάχιστον διετή 
σχετική εργασία σε Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμό 
των ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλουν από 30 Μαΐου 2022 έως τις 22 Ιουλίου 2022, 
αίτηση μετάταξης σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο 
Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, στα ακόλουθα ευρέα γνωστικά αντικείμενα/γνωστικές περιοχές: 

• Ανόργανη Χημεία 
• Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία 
• Οργανική Χημεία 
• Βιοχημεία 
• Αναλυτική Χημεία 
• Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος 
• Φυσική Χημεία 
• Χημική Εκπαίδευση, Εφαρμογή Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία 
• Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία 
• Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Χρωμάτων 
• Χημεία και τεχνολογία Τροφίμων 



Η αίτηση μετάταξης πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 
• Αντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος και λίστα δημοσιευμένου έργου σε 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. 
• Αποδεικτικά διετούς, μετά τη λήψη του διδακτορικού, εκπαιδευτικής εμπει-

ρίας ή εμπειρίας σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή 
αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό 
πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε Ερευνητικά Κέντρα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμό των παραπάνω. 

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από 30 
Μαΐου 2022 έως τις 22 Ιουλίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Σχολή Θετικών Επιστημών 
Τμήμα Χημείας 
Θεσσαλονίκη 
E-mail: info@chem.auth.gr 
Πληροφορίες: Λυδία Σταυρακάκη 
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