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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» της Νομικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

Την απόφαση της Συνέλευσης (Αριθ. Συνεδ.146/29-10-2019) που λήφθηκε μετά από Εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» σχετικά με την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικών συνεργατών προς υποστήριξη του πιο πάνω 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  
 

ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

κατόχους πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου Ποινικών Επιστημών Νομικής, υποψήφιους 

διδάκτορες ή διδάκτορες Νομικής στα αντικείμενα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου ή της Ποινικής 

Δικονομίας αναφορικά με: 

 

2 θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, για έρευνα και 

επεξεργασία Νομολογίας (Διεθνούς και Εθνικής), Νομοθεσίας (Διεθνούς και Εθνικής) και βιβλιογραφίας 

για θεματικές ενότητες που διδάσκονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με στόχο, μεταξύ 

άλλων, και την υποστήριξη της προετοιμασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών για εκπόνηση εισηγήσεων 

του 6
ου

 ετήσιου συνεδρίου των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Νομικής. 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31/12/2020 και θα αφορά την παροχή του προαναφερόμενου έργου, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, στο ακόλουθο ειδικότερο γνωστικό αντικείμενο: 

 

Απασχόληση σε έρευνα στην πρόσφατη ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου σε θέματα ουσιαστικού 

και δικονομικού ποινικού δικαίου και βιβλιογραφική τεκμηρίωση. 

 

Το ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στους εξωτερικούς συνεργάτες ανέρχεται 

συνολικά σε 3.000 ευρώ (ακαθάριστα, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, αν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του). 

 

Απαραίτητο προσόν για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή πτυχίου Νομικής και 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο των Ποινικών Επιστημών, για το οποίο 

κάθε υποψήφιος θα δηλώσει το ενδιαφέρον του (Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο ή Ποινική Δικονομία). 

Συνεκτιμώμενα κριτήρια για την επιλογή: α) διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Νομικής, β) 

πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, γ) γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και δ) δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά. 

 

Η επιλογή θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 

μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   

 

 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
 

 

Πληροφορίες 

 

 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Κτήριο : Νομικής Σχολής  
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1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. 

2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από 

απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από την αρμόδια αρχή. 

3. Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις σχετικά με την κτήση προσόντων που ανάγονται στα κριτήρια 

επιλογής.  

4. Αντίγραφα δημοσιεύσεων 

 

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τομέα 

Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 11:30-12:30 ή 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (υπόψη κας Ε. Σαμαρίδου, με ευανάγνωστη ημερομηνία και 

σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 

παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: 

esamarid@law.auth.gr ενημερώνοντας για το γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο απέστειλαν τα/χκώς τα 

δικαιολογητικά καθώς και για την ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής. 

 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή   

  

    Η Διευθύντρια του ΠΜΣ 

 

 

       Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι  
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