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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ ν. 4957/2022 ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

    Η  Συνέλευση (συν. 6η /17-3-2023) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του  άρθ. 173 του ν. 4957/22, τις Υ.Α. 
Φ11/116043/Ζ2/23.9.2022 (Α.Δ.Α: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθ. Φ11/148744/Ζ2/30.11.2022 (Α.Δ.Α: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ) και την από 18.10.2022 
(ΑΔΑ: 6ΛΕΘ46ΨΖ2Ν-9ΛΖ) απόφαση της Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα 
μας μία (1) πίστωση για πρόσληψη εντεταλμένου διδασκαλίας με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αποφάσισε την προκήρυξη για πρόσληψη 
διδάσκοντα, με πλήρη απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του παρακάτω 
μαθήματος, ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Μάθημα επιλογής, εαρινού 
εξαμήνου).   
                      
Απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη εντεταλμένου διδασκαλίας είναι η κατοχή 
διδακτορικού διπλώματος. 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-
07-2022, τ. Α΄) «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, στ) φυσικά 
πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας».

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων καθορίζεται στο 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ.1 της βαθμίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή για 
πλήρη απασχόληση. Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).
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Η αμοιβή θα καλυφθεί από έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (παρ. 7, άρθ. 173 του ν. 4957/22)

    Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, με χρήση των κωδικών τους στο 
Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (- > Β΄ Λοιπές 
Αιτήσεις - > Αίτηση για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του 
ν.4957/2022, από 17-3-2023 έως 26-3-2023 (10 ημέρες) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2.Βιογραφικό σημείωμα 
3.Διδακτορική διατριβή και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4.Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.  Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 
από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον 
ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας

    Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό 
στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια  
υπηρεσία για τη σύναψη προβλεπόμενων συμβάσεων.
    Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. 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.
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία του  Τμήματος ( Δ/νση: Μαρασλή 4, 106.76 τηλ.: 2103688012,2103688010, 
email: secr@primedu.uoa.gr).

                                                                                           Αθήνα, 17-3-2023 
                                                                                        
                                                                                Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                         *(υπογραφή)
                                                                                           Καθηγητής
                                                                               Κωνσταντίνος Σκορδούλης

                                                               *Η υπογραφή έχει τεθεί στο Πρωτότυπο.
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