
1

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πληροφορίες: Γραμματεία Τ.Ε.Α.Π.Η. (Α. Γόντικα - Ι. Νικολιδάκη)
Email: secr@ecd.uoa.gr
τηλ.: 2103688043,2103688063

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων
του Τμήματος  Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής 

Επιστημών της Αγωγής  του ΕΚΠΑ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στην 6η 
συνεδρίασή της την  19η/01/2023 έχοντας υπόψη την Υ.Α. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 
(ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, κατανέμονται στο 
ΕΚΠΑ 29 θέσεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του 
ν. 4957/2022 στα Πανεπιστήμια για το ακαδ. έτος 2022-2023 και την Α.Π. 109786/21-
10-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΕΘ46ΨΖ2Ν-9ΛΖ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την 
οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας μία (1) θέση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αποφάσισε την προκήρυξη για 
πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών 
διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος, ως εξής:

1. «Εισαγωγή στη γλωσσολογία»  με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία»
2. «Στοιχεία και τεχνικές των εικαστικών τεχνών» με γνωστικό αντικείμενο 

«Εικαστική Αγωγή»
3. «Εισαγωγή στο κουκλοθέατρο» με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή»
4. «Σύγχρονες και παραδοσιακές όψεις του θεάτρου σκιών/ παιδαγωγικές 

εφαρμογές» με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή»

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, 
δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων 
που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

0000995448

mailto:secr@ecd.uoa.gr
ΑΔΑ: 64ΣΕ46ΨΖ2Ν-Υ4Ι



2

γ) ερευνητές και λειτουργοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού  ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 
φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Το κόστος της πρόσληψης θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία 
του Τμήματος, με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr  (θέση: Β΄ Λοιπές Αιτήσεις –> Αίτηση για 
πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του ν.4957/2022), εντός 10 
ημερών από την ανάρτηση της Προκήρυξης στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, από 01/02/2023 έως 10/02/2023,   μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών 

έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν και οι 
σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Μετά την ισχύ του ν. 
4957/2022  (Α΄141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304. 

4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
*(υπογραφή)

Καθηγητής Βασίλειος Τσάφος

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία της Γραμματείας
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