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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

 

                   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΤΟ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

[Σχετ.:ΑΑΥ32541/22-12-2022(ΑΔΑ:Ψ73Κ469Β7Γ-ΤΝΖ)— 
ΠΟΥ 32578/22-12-2022 (ΑΔΑ:6ΚΒ8469Β7Γ-9ΡΕ] για την πρόσληψη 

εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α 1́41) 
 

Η  Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής 

Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 1, περ. κδ΄,  33 παρ. 1 περ. γ,  64 και 173 του 

νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-07-2022), 

2. Τη με αριθ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) 

απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων 

για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 

Φ11/148744/Ζ2/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ)  όμοια. 

4. Την  απόφαση  της Συγκλήτου (Τακτική Συνεδρίαση 492η/ 24-11-2022) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 

εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια για το  ακαδημαϊκό έτος 2022-

2023». 

5. Την απόφαση   της  Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής  Επιστημών Αγωγής του  Πανεπιστημίου Κρήτης (Συν. 

613/30-11-2022), αναφορικά με την εν λόγω προκήρυξη.   

 

 

     Ταχ. Δ/νση 

 

: 

 

Πανεπιστημιούπολη  

Ρέθυμνο, 74150 

 

 

Ρέθυμνο, 28.12.2022 

Αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 32702 

 

 

 

 

 

     Πληροφ. : Ευγενία Μυλωνά 

     Τηλ.  : 28310-77652 

     Email : emilona@uoc.gr 

    Ιστοσελίδα : https://ptpe.edc.uoc.gr 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Μία (1) θέση εντεταλμένου διδάσκοντα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

ορισμένου χρόνου και με καθεστώς  πλήρους απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023  με δυνατοJ τητα  ανανεJωσης, κατ΄ ανωJ τατο  

όριο, έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων, με αποδοχές 

οι οποίες ορίζονται  στην παρ. 5 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/ τ. 

Α΄) , ως ακολούθως: 

1) Μία (1) θέση εντεταλμένου διδάσκοντα,  για χρονικό διάστημα  πέντε (5) 

ανθρωπομηνών με γνωστικό αντικείμενο Μουσική και Ρυθμική Αγωγή Νηπίων  

για τη διδασκαλία των μαθημάτων του  Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  

του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών 

Αγωγής του  Πανεπιστημίου Κρήτης 

(α)  ΕΠΑ 702: Μουσική και Ρυθμική Αγωγή νηπίων ΙΙ  

(β)  ΕΠΑ 706: Μουσική και Ρυθμική Αγωγή νηπίων IV  

Οι ενδιαφεροJ μενοι πρεJπει να ειJναι κατ΄ ελαJ χιστον καJ τοχοι διδακτορικουJ  

διπλώματος και δύναται να διεξάγουν ερευνητικό και εργαστηριακό έργο 

σύμφωνα με το διδακτικό έργο που θα τους ανατεθεί.  

Το κόστος των προσλήψεων θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Ιδρύματος.   

Ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

ανάρτηση των αποτελεσμάτων της κρίσης των  υποψηφίων στην ιστοσελίδα του  

Τμήματος. 

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., 

γ) ερευνητές και λειτουργικοί 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, 
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στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της 

ηλικίας. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων.  

3. Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή). 

4. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων. 

5. Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής. 

6. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.  Σε περίπτωση που οι 

τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις 

νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται  από  επίσημες  μεταφράσεις, καθώς  και  

από  την  απόφαση  ισοτιμίας  ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της 

ισοτιμίας.   

7. Πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν 

εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ 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. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περιJπτωσης α΄, της παρ.2 του αρ.1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) ή 

ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν  τα ανωτέρω   δικαιολογητικά  στο 

πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, αποδέχονται την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτά. 

Επιπρόσθετα, όσοι υποψήφιοι επιλεγούν και δεν ανήκουν στις  απαγορεύσεις  της 

παρ.  9 του άρθρου 173  του ν.4957/2022 (ΦΕΚ  141/τ. Α΄)  πρέπει να 

προσκομίσουν  άμεσα στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης γνωματεύσεις (α) Παθολόγου  ή Γενικού Ιατρού και  (β) Ψυχιάτρου, είτε 

του δημοσίου είτε ιδιωτών που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, 

προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. 
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Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές 

υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, οι Γραμματείες των αντίστοιχων 

τμημάτων θα πραγματοποιήσουν αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των 

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους σύμφωνα με την 

παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 4305/2014, εντός τριών (3) μηνών μετά την έκδοση της 

πράξης πρόσληψής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να  

αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ptpe@edc.uoc.gr  με θέμα «Αίτηση εντεταλμένου διδάσκοντα» εντός  

προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας 

προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, δηλαδή έως και την Κυριακή 8 

Ιανουαρίου 2023, επισυνάπτοντας σε μορφή pdf την αίτηση και όλα τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά.  

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να   

απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης  στο 

τηλέφωνο: 28310-77652/51/50. 

 

Η παρούσα προκήρυξη  θα  δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
    ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ 

                                                                                          Αναπληρωτής Καθηγητής   
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