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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Σχολή Επιστημών της Αγωγής                                                     
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής                                                
στην Προσχολική Ηλικία                                                               
Ναυαρίνου 13α 
106 80 Αθήνα         

Αθήνα, 24/2/2017 
Αρ. πρωτ.:1016 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα: «Πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ   
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80». 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  της 

Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών στην 10η συνεδρίασή της της 23ης Φεβρουαρίου 2017, αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 και του ν. 4386/2016 (Α΄83), άρθρο 28, παρ.3, 

2. την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:ΩΜΞΖ46ΨΖ2Ν-Ζ4Ε για 

την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους κατά 

το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017, 

3. την με αρ. πρωτ. 902/10-2-17 αίτηση του Σπυρίδωνα Κόλλα, την με αρ. 

πρωτ. 904/10-2-17 αίτηση της Λήδας Αναγνωστάκη και την με αρ. πρωτ. 

940/13-2-17 αίτηση της Mαρίας Χριστίνας Ντεπιάν 

4. τις άμεσες διδακτικές ανάγκες του Τμήματος, 

5. το με αρ.πρωτ.1617005907/20-10-16 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου, 

και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα  την πρόσληψη :  

 της Mαρίας Χριστίνας Ντεπιάν για το χρονικό διάστημα από 15/03/17 έως 
30/05/17  με πλήρη  απασχόληση και με μισθολογική αντιστοιχία επίκουρου 
καθηγητή προκειμένου να διδάξει στους φοιτητές του ΤΕΑΠΗ τα μαθήματα: 
«Στοιχεία και τεχνικές των εικαστικών τεχνών»  
«Εισαγωγή στη χρήση φωτογραφίας». 

ΑΔΑ: 7Ξ9Μ46ΨΖ2Ν-ΕΗΒ
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 του Σπυρίδωνα Κόλλα για το χρονικό διάστημα από 15/03/17 έως 30/05/17  
με ½  πλήρους  απασχόλησης και με μισθολογική αντιστοιχία επίκουρου καθηγητή 
προκειμένου να διδάξει στους φοιτητές του ΤΕΑΠΗ το μάθημα : 
«Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι» 

 της Λήδας Αναγνωστάκη για το χρονικό διάστημα από 15/03/17 έως 
30/05/17  με ½  πλήρους  απασχόλησης και με μισθολογική αντιστοιχία επίκουρου 
καθηγητή προκειμένου να διδάξει στους φοιτητές του ΤΕΑΠΗ το μάθημα : 
«Ανάπτυξη του παιδιού ΙΙ»  
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 

* 
Βασίλειος Τσελφές 

 
 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία της Γραμματείας 
του Τμήματος 

ΑΔΑ: 7Ξ9Μ46ΨΖ2Ν-ΕΗΒ
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