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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ  «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. 

ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 535-

13/10/2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης του τμήματος, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ενός (1) διδάσκοντα/ουσας κατόχου διδακτορικού διπλώματος για να διδάξει στο Π.Μ.Σ 

το παρακάτω μάθημα κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022: 

ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

 ΜΔ104 Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γραπτού λόγου: μέθοδοι παρέμβασης 39 

 

Κριτήρια επιλογής είναι η επιστημονική επάρκεια και η συνάφεια της ειδικότητας, της επαγγελματικής 

εμπειρίας του διδακτικού και ερευνητικού έργου με το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος 

β. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2 όψεων 

γ. Βιογραφικό σημείωμα. 

δ. Διδακτορική διατριβή και δημοσιεύσεις 

ε. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών  (αν οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό 

χρειάζεται επίσης μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης τους από το ΔΟΑΤΑΠ), δικαιολογητικά 

επαγγελματικής, διδακτικής, ερευνητικής εμπειρίας και επιστημονικής δραστηριότητας (ανακοινώσεις 

σε συνέδρια). 

Οι Δημόσιοι υπάλληλοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική άδεια εντός διμήνου από 

την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα χορηγηθεί από το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας τους.  

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση 

eidikiagogi@edc.uoc.gr   έως και την  Παρασκευή 22/10/21.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του  

Δ.Π.Μ.Σ, τηλ. 2831077639, email: eidikiagogi@edc.uoc.gr  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(υπογραφή)* 

 

 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας του 

Τμήματος                                                            
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 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) (E.E. 

2016/679)  

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο πλαίσιο της 

παρούσας διαδικασίας, αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι 

συμπληρώνουν στην αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής τους.  

Σε περίπτωση επιλογής, συναινούν στη χρήση των στοιχείων και στην αποστολή τους στις 

οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης για την αναρτητέα στη «Διαύγεια» απόφαση 

ανάθεσης της διδασκαλίας και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης (Σκοπός επεξεργασίας: Νομική 

Υποχρέωση). Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα προσωπικά στοιχεία του 

διαγράφονται εντός εύλογου χρόνου από τα αρχεία του Τμήματος.  

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη διεύθυνση 

ptde@edc.uoc.gr, καθώς και την γραμματεία του ΔΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» στην διεύθυνση 

eidikiagogi@edc.uoc.gr. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με 

τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr 

 

Ενημερώθηκα  
 

Ημερομηνία: ……………………….. 

Ονοματεπώνυμο: ………………………….……………………... 

 

Υπογραφή: ………………………….. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

   
  ΠΡΟΣ: 

  Τη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή» 

Επώνυμο: .....................................................  Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Όνομα:  ........................................................   

Πατρώνυμο:.................................................. 

 

 Παρακαλώ να δεχτείτε την υποψηφιότητα μου για διδά- 

σκοντα/ουσα για το μάθημα ΜΔ104 στο  Διατμηματικό  

Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών «Ειδική Αγωγή» 

Έτος Γεννήσεως: .........................................   

Αριθμός Αστυν. Ταυτότητας: .....................  Συνημμένα υποβάλλω: 

Διεύθυνση:.................................................. 

……………………………………………. 

 

 □ Βιογραφικό Σημείωμα   

□ Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας         

 □ Φωτοαντίγραφο Πτυχίου    

□ Διδακτορική Διατριβή  

 □ Βεβαιώσεις Δημοσιεύσεων 

□ Βεβαιώσεις Παρουσιάσεων  

      

Τηλ: ............................................................. 

..................................................................... 

  

Κινητό: ........................................................   

e-mail: ……………………………………. 

……………………………………………. 

 

  

   

Ημερομηνία:..................................................   

   

    Ο/ Η Αιτών/ ούσα 

ΑΔΑ: 6ΧΗΓ469Β7Γ-ΜΓ7


		2021-10-14T14:09:37+0300
	Athens




