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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ  

ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΣΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  2022-2023 

 
Θ ςυνζλευςθ του Τμιματοσ Μακθματικϊν τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν ςτθν αρικμ. 2/20-01-2023 
ςυνεδρίαςι τθσ, ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 23,30,64 και 173 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ Αϋ141) 
2. Τθν με αρικμ. πρωτ. Φ11/116043/Η2/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΗ46ΜΤΛΘ-ΠΜΝ) απόφαςθσ τθσ 
Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. πρωτ. 
Φ11/148744/Η2/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΘ-ΑΦΙ) υπουργικι απόφαςθ 
3. Τθν απόφαςθ τθσ υπ’ αρικμ   ΣΤ02/Σ178/18-01-2023 Συνεδρίαςθ τθσ Συγκλιτου του ΠΔΜ, 
 
αποφάςιςε τθ δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πρόςλθψθ 
Εντεταλμζνων Διδαςκόντων, βάςει του άρκρου 173 του ν.4957/2022,  με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου, για τθν κάλυψθ των διδακτικϊν αναγκϊν του Τμιματοσ , για το εαρινό 
εξάμθνο 2022-2023, ςτα παρακάτω γνωςτικά αντικείμενα: 
 
  

Α/Α ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ 
ΕΡΓΟΤ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕ/ΕΒΔ. 

1 Γραμμικι Άλγεβρα ΙΙ Θεωρία 2ο 4 

2 Αναλυτικι Γεωμετρία ΙΙ Θεωρία 2ο 4 

3 Απειροςτικόσ Λογιςμόσ IV Θεωρία 4ο 5 

4 Άλγεβρα Ι Θεωρία 4ο 5 

5 Μιγαδικι Ανάλυςθ Θεωρία 6ο 5 

6 Διαφορικι Γεωμετρία Ι Θεωρία 6ο 4 

7 Στατιςτικι ΙΙ Θεωρία 8ο 4 

8 Μακθματικι Λογικι Θεωρία 8ο 4 

9 Θεωρία Τελεςτϊν Θεωρία 8ο 4 

10 Εκπαιδευτικι Ψυχολογία Θεωρία  3 

11 Πρακτικι Άςκθςθ Θεωρία  3 

 
Διευκρινίηεται ότι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9 του άρκρου 173 του Ν. 4957/2022, δεν 
επιτρζπεται θ απαςχόλθςθ ωσ εντεταλμζνων διδαςκόντων φυςικϊν προςϊπων που ζχουν μία (1) 
από τισ ακόλουκεσ ιδιότθτεσ: 
α) Ομότιμοι Κακθγθτζσ και αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π. του οικείου ι άλλου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ 
ι αλλοδαπισ, 
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β) μζλθ Δ.Ε.Π., Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.), Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ 
Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικοφ Τεχνικοφ Εργαςτθριακοφ Προςωπικοφ (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., 
γ) ερευνθτζσ και λειτουργικοί επιςτιμονεσ ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν φορζων του άρκρου 
13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπϊν ερευνθτικϊν οργανιςμϊν, 
δ) ςυνταξιοφχοι του ιδιωτικοφ ι ευρφτερου δθμόςιου τομζα, 
ε) υπάλλθλοι με ςχζςθ δθμόςιου δικαίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου ςε φορείσ του 
δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται ςτθν περ. α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
4270/2014, 
ςτ) φυςικά πρόςωπα που ζχουν υπερβεί το εξθκοςτό ζβδομο (67ο) ζτοσ τθσ θλικίασ. 
 

Δυνατότθτα υποβολισ υποψθφιότθτασ ζχουν Επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ, 

κατ ϋελάχιςτον  κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 

Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ  
Μακθματικϊν θλεκτρονικά ςτο math@uowm.gr, από 21-01-2023 μζχρι και 31-01-2023, τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ (παρζχεται μαηί με τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςτθν 
ιςτοςελίδα www.uowm.gr).  

2. Βιογραφικό ςθμείωμα.  
3.  Φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν τουσ (πτυχίο, βεβαίωςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ 

διατριβισ, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν Α.Ε.Ι. του εξωτερικοφ, 
τα οποία κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ των αρμοδίων οργάνων 
(ΔΟΑΣΑΠ).  

4. Υπόμνθμα που κα περιζχει τα ςχετικά με τισ ςπουδζσ τουσ, περιλιψεισ των δθμοςιεφςεων και 
επιςτθμονικϊν τουσ εργαςιϊν. 

5. Βεβαιϊςεισ τεκμθρίωςθσ διδακτικισ εμπειρίασ ι ςχετικισ προχπθρεςίασ. 
6. Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου ςτθν οποία κα δθλϊνει, επί ποινι απαραδζκτου, τισ 

ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ που μπορεί να απαςχολθκεί ςτο αντίςτοιχο 
Τμιμα του Ιδρφματοσ, για τθ διδαςκαλία των μακθμάτων που τυχόν κα του ανατεκοφν 
(παρζχεται από τθν υπθρεςία). 

7. Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ 
περιπτϊςεισ των διατάξεων τθσ παρ. 9, άρκρο 173 του ν. 4957/22 (Αϋ141),(παρζχεται από 
τθν υπθρεςία). 

8. Πιςτοποιθτικό τφπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικοφ Γραφείου. 
9. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτα μθτρϊα του Διμου ι Κοινότθτασ ςτο οποίο κα φαίνεται και θ 

θμερομθνία γεννιςεωσ και ο τρόποσ αποκτιςεωσ τθσ Ελλθνικισ Ικαγζνειασ. 
10.  Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για δικαςτικι χριςθ (ηθτείται αυτεπάγγελτα από τθν 

υπθρεςία. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να αποςταλεί από τον υποψιφιο φωτοαντίγραφο της 
Αστυνομικής Ταυτότητας). 

11. Βεβαιϊςεισ υγείασ από πακολόγο και ψυχίατρο. 
12. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ. 

 
Οι υποψιφιοι πολίτεσ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οφείλουν να 

υποβάλουν, εκτόσ των πιο πάνω δικαιολογθτικϊν και Πτυχίο ι Μεταπτυχιακό Τίτλο 
Σπουδϊν Ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι Απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ι Εξατάξιου 
Γυμνάςιου ι Πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ Γ1 επιπζδου από το Κζντρο Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ, από το οποίο κα αποδεικνφεται θ πλιρθσ γνϊςθ και θ άνετθ χριςθ τθσ  
Ελλθνικισ γλϊςςασ. 
 

Σα δικαιολογητικά 8 ζωσ 12 θα αποςταλοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ μετά την επιλογή 
τουσ ςτη Γραμματεία του Σμήματοσ, η οποία ζχει την υποχρζωςη να ελζγξει την γνηςιότητα τουσ 
(ν.4250/2014) και (ν.4305/2015) πριν την ςφναψη τησ ςφμβαςησ. 
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Οι προςλήψεισ των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθοφν εφόςον υπάρξουν οι 
απαραίτητοι πόροι.  
Εςωτερική Διανομή: 
Γραμματεία Πρυτανείασ (email: rector@uowm.gr) 
Διεφθυνςη Διοικητικοφ (email: doas@uowm.gr) 
χολή Θετικϊν Επιςτημϊν(email: sec.sciences@uowm.gr)  
  
 
 

 
Ο Πρφτανησ   

  
 

Θεόδωροσ Θεοδουλίδησ  

 
Ο Πρόεδροσ    

 
  
 

Μπίςμπασ Αντϊνιοσ 

mailto:rector@uowm.gr
mailto:doas@uowm.gr
mailto:sec.sciences@uowm.gr
ΑΔΑ: 94Ν3469Β7Κ-37Β


		2023-01-20T11:08:20+0200
	Athens




