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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμίας & Β/μίας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 1.3.2021, αποφάσισε, μετά από συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων να προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη
μόνιμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
στο Τμήμα μας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4452/2017, και
συγκεκριμένα να δεχτεί αιτήσεις εκπαιδευτικών κατόχων διδακτορικού για μετάταξη:
1) σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού( Ε.Ε.Π.) για την διδασκαλία της γερμανικής
γλώσσας
2) σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα επιστημονικά πεδία:
i) Μεθοδολογία της Έρευνας και
ii) Πληροφορική
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, έως τις 30.03.2021. να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ηλεκτρονικά στη πλατφόρμας
https://eprotocol.uoa.gr/ (οδηγίες στην ιστοσελίδα www.gs.uoa.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση υποψηφιότητας
2) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται)
3) Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων, συμμετοχής σε
συνέδρια, κλπ.
4) Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος
αποδεδειγμένα επιτελέσει επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο για
τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής
σχετικό με τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική
εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο
επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον
διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό
των ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Τμήματος (Δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 307, 3ος όροφος, Παν/πολη Ζωγράφος, ΤΚ
15703, τηλ.: 2107277794-Ηλεκτρονική Δ/νη: efili@gs.uoa.gr).

