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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,
με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Δημοσιογραφία»
στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας
και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. τις διατάξεις του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142,τ.Α`), Κεφάλαιο Β` Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
2. την υπ` αριθμ. πρωτ. 3444/04-10-2018 Απόφαση του Πρύτανη Ι.Π. ύστερα από τη
σχετική απόφαση της Συγκλήτου (3η Συνεδρίαση/4-10-2018) για τη συγκρότηση
προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ι.Π.,
3. το άρθρο 14 και το άρθρο 45 παρ. 28 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ. Α`), όπως ισχύουν
σήμερα (Ν.4521/2018, ΦΕΚ 38/02-03-2018, τ. Α`),
4. τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175, τ. Α΄),
5. το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α`),
6. τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-03-2007, τ. Α`),
7. το άρθρο 29 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 132/21-09-2010, τ.Α`),
8. την Υπουργική Απόφαση υπ` αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 225/31-012017, τ. Β’),
9. την από 16-2-2017 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου»
(ΦΕΚ 982/23-3-2017, τ. Β’)
10. τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, περίπτωση
α` του άρθρου 30 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-02-2017, τ. Α΄)] του άρθρου 16 και τις
παρ. 1 και 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ. Α΄),
11. τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄) και της παρ.
6 του άρθρου 26, Κεφάλαιο Β΄ του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των παρ. 8,10 και 15 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και με
το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το άρθρο 8 του νόμου 4485/2017 Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος,
12. τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ. Α΄), όπως αυτό
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
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83/11-05-2016, τ. Α΄) και μετά τη δημοσίευση του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-07-2016,
τ. Α΄), άρθρο τέταρτο και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του
Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/02-03-2018, τ. Α`),
13. τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής
Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/13-07-2016, τ. Α΄), και ειδικότερα τις
διατάξεις της παρ. 7 και των παρ. 9 έως και 13 του άρθρου αυτού,
14. τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α`) και ειδικότερα τις διατάξεις
της περίπτωσης ζ`) της παρ. 15 του άρθρου 15, της περίπτωσης ιδ`) της παρ. 2 του
άρθρου 21, των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του νόμου αυτού,
15. της υπ` αριθμ.2780/09-11-2015 απόφασης διορισμού Πρύτανη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
(ΦΕΚ 819/τ.ΥΟΔΔ/16-11-2015),
16. της υπ` αριθμ. 197083/Ζ1/04-12-2015 Διαπιστωτικής Πράξης διορισμού του Πρύτανη
του Ιονίου Πανεπιστημίου,
17. τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 18, του Ν. 4559 (ΦΕΚ 142/03-08-2018, τ.Α΄)
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
18. την υπ’ αριθμ. Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία κατανέμονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δέκα (10)
θέσεις/πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
19. την από 17-04-2019 Απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου για το ακ. έτος 2019-2020, με την οποία κατανεμήθηκαν οι ανωτέρω
θέσεις στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου,
20. την από 10-12-2019 Απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της προσωρινής Συνέλευσης του
Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Θέμα 3ο),

Προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία,
με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Δημοσιογραφία» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και
Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σχετίζεται με την Ψηφιακή Δημοσιογραφία. Η
επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης
του τομέα της δημοσιογραφίας. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται μεν στο
δημοσιογραφικό πεδίο, πλην όμως επικεντρώνεται στις σύγχρονες μορφές δημοσιογραφίας,
οι οποίες συμβαδίζουν με τα ψηφιακά μέσα, τα νέα μέσα και το Διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η
προδιαγραφή της θέσης προϋποθέτει από τη μία πλευρά βαθιά γνώση του
δημοσιογραφικού αντικειμένου και επαγγέλματος και από την άλλη πλευρά μια ευχέρεια και
γνώση τεχνολογική. Ως προς το δημοσιογραφικό μέρος, στο επίκεντρο της θέσης βρίσκονται
η τέχνη και τεχνική παραγωγής δημοσίου λόγου στα αντιπροσωπευτικά είδη ενημέρωσης, η
επιχειρηματολογία, η αφήγηση και η περιγραφή ειδήσεων και γεγονότων. Στη σύγχρονη
δημοσιογραφία, κυριαρχεί η αμεσότητα των γεγονότων που μεταδίδονται κατά κόρον από
τα κοινωνικά δίκτυα μέσω μηνυμάτων, εικόνων, εικονοσυμβόλων, ήχων, κινούμενης εικόνας
αλλά και απευθείας μετάδοσης πολυμεσικής πληροφορίας, διαμορφώνοντας έτσι τη νέα
γενιά των βασικών εργαλείων της επεξεργασίας και της ανάρτησης των δημοσιογραφικών
δεδομένων. Σε επίπεδο δεδομένων, το ζητούμενο είναι η ικανότητα και εμπειρία στη
διδασκαλία των δεξιοτήτων της αναζήτησης, εύρεσης, προσαρμογής, οπτικοποίησης και
ερμηνείας. Παράλληλα, επιθυμείται η εμβάθυνση στο Διαδίκτυο και στις εξελίξεις με τις
οποίες αυτό συνδέεται (πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές), αλλά και η
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οικειότητα με την ψηφιακή κουλτούρα, ευρύτερα. Σε ότι αφορά την τεχνολογική γνώση,
αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου όλη η γκάμα των σύγχρονων τεχνολογιών να μπορεί
να αξιοποιηθεί εντός της παραγωγής, ενώ παράλληλα να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη
κριτικής σκέψης και πλούσιο υπόβαθρο απέναντι στις νεοεισερχόμενες τεχνολογίες οι
οποίες θα ακολουθήσουν.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της
Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από
Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους) με
την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 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.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου
ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες
πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου από άποψη υγείας να ασκήσει τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254). Οι γνωματεύσεις θα
κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της
Πρυτανικής Πράξης διορισμού του.




Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατώνμελών 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΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του
Τμήματος σε έντυπη μορφή τα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου της υποψηφιότητάς
του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, ………………………
Ο Πρύτανης

Βασίλειος Χρυσικόπουλος
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