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                         Θεζζαινλίθε 16/01/2023      

                                                            Αξηζκ. Πξση.  427      
 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, 
Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηελ αξηζκ. 10/13-01-2023 
έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηεο, έρνληαο ππφςε : 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν. 4957/2022 (ΦΔΚ Α΄ 141),   
β) ηελ αξηζκ. Φ11/116043/Ε2/23-9-2022 (ΑΓΑ: 6ΥΓΕ46ΜΣΛΖ-ΠΝΜ) Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ,   
γ) ηελ αξηζκ. Φ11/148744/Ε2/30-11-2022 (ΑΓΑ: ΦΔΒ046ΜΣΛΖ-ΑΦΗ) ηξνπνπνίεζε απηήο, θαη 
δ) ηελ αξηζκ. 4/22-12-2022 απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο,  

απνθάζηζε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε Δληεηαικέλσλ Γηδαζθφλησλ, 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ λ. 4957/2022, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη’ αλψηαην φξην έσο ηε 
ζπκπιήξσζε έμη (6) ζπλερψλ αθαδεκατθψλ εμακήλσλ ή ηξηψλ (3) ζπλερψλ αθαδεκατθψλ εηψλ, κε 
ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ζην πιαίζην ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 
αθαδεκατθνχ έηνπο 2022-2023, ζηα παξαθάησ γλσζηηθά αληηθείκελα :  

 

 

Γνωζηικό 
Ανηικείμενο 

Μάθημα 
Πεπιγπαθή διδακηικού έπγος 
(σύμυωνα με το άρθρο 64 του 

Ν. 4957/2022) 

Τποσπεωηι 
κό/Δπιλογήρ/

Δξάμηνο 

Ώπερ 
εβδομα 
διαίαρ 

διδαζκα 
λίαρ/ 

μεπική ή 
πλήπηρ 
απαζσό 

ληζη 

Ννεκαηηθή Γιψζζα 

Δξγαζηήξην 
Ννεκαηηθήο Γιψζζαο ΗΗ 

Απηνδχλακε δηδαζθαιία 
καζήκαηνο/δηεμαγσγή 

εξγαζηεξίσλ θαη 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

ΤΔ Γ΄ εμακ.  

ΑκεΑ 

3 ψξεο/ 
κεξηθή 

απαζρφ 
ιεζε 

Δξγαζηήξην 
Ννεκαηηθήο Γιψζζαο 

IV 

Απηνδχλακε δηδαζθαιία 
καζήκαηνο/δηεμαγσγή 

εξγαζηεξίσλ θαη 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

ΤΔ Σ΄ εμακ.  

ΑκεΑ 

3 ψξεο/ 
κεξηθή 

απαζρφ 
ιεζε 
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Δξγαζηήξην 
Ννεκαηηθήο Γιψζζαο 

VI 

Απηνδχλακε δηδαζθαιία 
καζήκαηνο/δηεμαγσγή 

εξγαζηεξίσλ θαη 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

ΤΔ Ζ΄ εμακ.  

ΑκεΑ 

3 ψξεο/ 
κεξηθή 

απαζρφ 
ιεζε 

Γξαθή θαη Αλάγλσζε 
ηεο Braille 

Γξαθή θαη Αλάγλσζε 
ηεο Braille 

Απηνδχλακε δηδαζθαιία 
καζήκαηνο 

ΤΔ Σ΄ εμακ.  

Δθπαίδεπζε 

ΑκεΑ 

3 ψξεο/ 
κεξηθή 

απαζρφ 
ιεζε 

Κνηλσληθή 
Φπρνινγία 

Κνηλσληθή Φπρνινγία 
Απηνδχλακε δηδαζθαιία 

καζήκαηνο 

.  

Τ 
..Δ. 

 Γ΄ 
εμακ 

3 ψξεο/ 
κεξηθή 

απαζρφ 
ιεζε 

ΤΔ 
ΑκεΑ 

 

 

 

Γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ 
ζηνλ ειεθηξνληθφ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο:  

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5342/15449-odigosspoudon20222023.pdf 

 
Οη επηιεγέληεο ζα απαζρνιεζνχλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε 
κεξηθή ή πιήξε απαζρφιεζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαέμη (16) εβδνκάδσλ.   
Χο πιήξεο απαζρφιεζε ζεσξνχληαη νη δεθανθηψ (18) ψξεο εβδνκαδηαίσο (άξζξν 64, άξζξν 155 θαη 
άξζξν 173 ηνπ Ν. 4957/2022), γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ παξνρή θάζε κνξθήο δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ 
θαη επηζηεκνληθνχ έξγνπ. 
Ζ πξφζιεςε ησλ εληεηαικέλσλ δηδαζθφλησλ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Μαθεδνλίαο, θαηφπηλ έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ππφ ζηνηρεία (β) θαη (γ). 
 
 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 
 Όζνη έρνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο, θαινχληαη λα 
θαηαζέζνπλ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 
Σκήκαηνο espsecr@uom.edu.gr  (Δγλαηία 156 54636 Θεζζαινλίθε) απφ 17/01/2023 μέσπι και 
26/01/2023 ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  
 
 
Α) Για ηο Γνωζηικό Ανηικείμενο «Νοημαηική Γλώζζα»: 
 

1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, κε αλαθνξά ζην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε ζρεηηθή αίηεζε, ζχκθσλα κε ην αλαξηεκέλν 
ππφδεηγκα αίηεζεο. 

2. Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ 
ΓΗΚΑΣΑ), εθφζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ.   

3. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  
4. Αλαιπηηθφ ππφκλεκα επηζηεκνληθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ, ζπλαθνχο πξνο ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο ζέζεο.  

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5342/15449-odigosspoudon20222023.pdf
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5. Βεβαηψζεηο ηεθκεξίσζεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ή ζρεηηθήο πξνυπεξεζίαο ζην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο.  

6. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 
7.  Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, φηη δελ εκπίπηνπλ ζε θακία 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ λ. 4957/2022 (Α΄ 141). 
 

Δθφζνλ ππάξρεη Αληίγξαθν Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ζα ζπλεθηηκεζεί σο νπζηαζηηθφ πξνζφλ. 
 
ημείωζη: Γηα γλσζηηθά αληηθείκελα εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο, γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη 
ε πξνυπφζεζε θαηνρήο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθαξκφδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 4957/2022 (141 
Α΄), φπνπ πξνβιέπεηαη φηη: 

 «Η πποϋπόθεζη καηοσήρ διδακηοπικού διπλώμαηορ για ηην εκλογή ζε θέζη μέλοςρ Δ.Ε.Π. δεν απαιηείηαι για 
γνυζηικά ανηικείμενα εξαιπεηικήρ και αδιαμθιζβήηηηηρ ιδιαιηεπόηηηαρ, για ηα οποία δεν είναι δςναηή ή ζςνήθηρ η 
εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ καηά ηοςρ κανόνερ ηηρ οικείαρ ηέσνηρ ή επιζηήμηρ (de lege artis). Σε κάθε 
πεπίπηυζη, η καηοσή διδακηοπικού διπλώμαηορ ή μεηαπηςσιακού διπλώμαηορ ειδίκεςζηρ από ηον ςποτήθιο 
ζςνεκηιμάηαι υρ οςζιαζηικό πποζόν. Πποϋπόθεζη για ηην εκλογή ζηιρ πεπιπηώζειρ ηηρ παπούζαρ αποηελεί ηο 
αναγνυπιζμένο έπγο πος είναι ζςναθέρ με ηο γνυζηικό ανηικείμενο ηηρ θέζηρ, όπυρ βπαβεύζειρ ζε διεθνείρ ή 
εθνικούρ διαγυνιζμούρ, ζςμμεηοσή ζε διεθνείρ ή εθνικέρ εκθέζειρ, εθνική ή διεθνήρ αναγνώπιζη καλλιηεσνικού 
έπγος και αςηοδύναμη διδαζκαλία ζε μαθήμαηα πος εμπίπηοςν ζηο γνυζηικό ανηικείμενο ηηρ ππορ πλήπυζη 
θέζηρ.» 

  
 
Β) Για ηα Γνωζηικά Ανηικείμενα «Γπαθή και Ανάγνωζη ηηρ Braille» και «Κοινωνική Φςσολογία»: 
 
 

1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε, κε αλαθνξά ζην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε ζρεηηθή αίηεζε, ζχκθσλα κε ην αλαξηεκέλν 
ππφδεηγκα αίηεζεο. 

2. Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ 
ΓΗΚΑΣΑ), εθφζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ.   

3. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  
4. Αλαιπηηθφ ππφκλεκα επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. 
5. Αληίγξαθν Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. 
6. Βεβαηψζεηο ηεθκεξίσζεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ή ζρεηηθήο πξνυπεξεζίαο.  
7. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 
8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, φηη δελ εκπίπηνπλ ζε θακία 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ λ. 4957/2022 (Α΄ 141). 
 
 
Οη πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή απνιπηήξην Διιεληθνχ 
Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο 
Γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. 
 
Τπνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο/εο (κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο θαηαγξάθνληαη παξαπάλσ), γίλεηαη κφλν κέρξη 
ηε πξναλαθεξφκελε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, κε λέα αίηεζε, ζηελ νπνία ζα 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «πκπιεξσκαηηθή Αίηεζε- πκπιεξσκαηηθά Γηθαηνινγεηηθά».   
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 
Σκήκαηνο, κέζσ ηνπ e-mail espsecr@uom.edu.gr, ή ηειεθσληθψο ζηα ηει. 231089122, θαη 
2310891258. 
 
Όζνη απφ ηνπο ππνςεθίνπο επηιεγνχλ, ζα πξέπεη μεηά ηην επιλογή λα πξνζθνκίζνπλ ΑΜΔΑ ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
 
α) ηο Σμήμα Πποζωπικού  
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Γλσκαηεχζεηο (α) παζνιφγνπ ή γεληθνχ ηαηξνχ θαη (β) ςπρηάηξνπ, είηε ηνπ δεκνζίνπ, είηε ηδησηψλ, ζηηο 
νπνίεο λα πηζηνπνηείηαη ε θπζηθή πγεία θαη θαηαιιειφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 
αληίζηνηρεο ζέζεο. 
Άδεηα δηακνλήο (αλ είλαη αιινδαπφο ππήθννο). 
Άδεηα εξγαζίαο (αλ είλαη αιινδαπφο ππήθννο). 
Απφθαζε έληαμεο ζε επηδφηεζε (ζε πεξίπησζε ιήςεο επηδφκαηνο αλεξγίαο). 
 
α) ηο Σμήμα Μιζθοδοζίαρ 
Φσηνηππία βεβαίσζεο απνγξαθήο ΗΚΑ (απφ ην Μεηξψν ΗΚΑ). 
Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
Φσηνηππία βηβιηαξίνπ γηα ην ΗΒΑΝ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 
 
Δπίζεο, ε ππεξεζία ζα αλαδεηήζεη γηα ηνλ/ηελ θάζε επηιεγέληα/επηιεγείζα, απηεπαγγέιησο, ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :  
i) Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο θαη 
ii) Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Υξήζεο. 
 
 
Γεν επιηπέπεηαι η απαζσόληζη, ωρ Δνηεηαλμένων Γιδαζκόνηων, θςζικών πποζώπων πος 
έσοςν μία από ηιρ ακόλοςθερ ιδιόηηηερ : 

α) Οκφηηκνη Καζεγεηέο θαη αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ ή άιινπ Α.Δ.Η ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο. 
β) Μέιε Γ.Δ.Π., Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 
(Δ.ΓΗ.Π.) θαη Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) ησλ Α.Δ.Η. 
γ) Δξεπλεηέο θαη ιεηηνπξγηθνί επηζηήκνλεο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ 
λ. 4310/2014 (Α΄ 258) θαη ινηπψλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ. 
δ) πληαμηνχρνη ηνπ ηδησηηθνχ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
ε) Τπάιιεινη κε ζρέζε δεκφζηνπ δηθαίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ ζε θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφ νξηνζεηείηαη ζηελ πεξ. α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014. 
ζη) θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ππεξβεί ην εμεθνζηφ έβδνκν (67ν) έηνο ηεο ειηθίαο. 
 

 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ: 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη, κε επηκέιεηα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο, ζην 

πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

 
 

 
 

                      Ο  Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ  
        

                                                          ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
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