
 
 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, T.K. 38221, Βόλος 

 τηλ.: 24210-74803, 74804, 74753  

e-mail: g-ece@uth.gr

 
 

Βόλος, 18/07/2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

μετά από απόφαση της αριθμ. 36ης/15-6-2022 συνεδρίασης της Συνέλευσης του 

Τμήματος, καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, που πληρούν 

τις προϋποθέσεις του Ν. 4452/2017 (άρθρο 20,  παρ.4α) (ΦΕΚ 17/Α’/15-2-2017), να 

υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2023 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 

Βόλος, Τ.Κ. 38221, e-mail: g-ece@.uth.gr, τηλ: 24210-74753). 

Το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση 

μετάταξης είναι: «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική στην Πρακτική 

Άσκηση». Εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 4α του άρθρ. 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 

17/Α’/15-2-2017), οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν και διδακτική 

εμπειρία σε τάξεις παιδιών προσχολικής ή πρωτοσχολικής ηλικίας. 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πρακτικής 

άσκησης, καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης από τον Οδηγό Σπουδών, που βρίσκεται 

αναρτημένος στον ιστότοπο: http://www.ece.uth.gr/main/el/content/39-odigos-

spoydon-proptyxiakoy  

Η αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται, πέρα από τα δικαιολογητικά 

που ορίζονται στον Ν. 4452/2017 (άρθρο 20,  παρ. 4α), και από τα ακόλουθα στοιχεία: 
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• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

• Αναλυτικό Υπόμνημα Βιογραφικού Σημειώματος 

• Αντίγραφα πτυχίων και σχετικά παραστατικά 

• Ερευνητικό έργο-δημοσιεύσεις / καλλιτεχνικό έργο (portfolio) 

• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να 

απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Αλεξάνδρα Δαδάνη, τηλ.: 24210-

74753, mail: g-ece@uth.gr  

 

Η Πρόεδρος του Π.Τ.Π.Ε. 

*Υπογραφή 

Τασούλα Τσιλιμένη 

 

*Το πρωτότυπο με την υπογραφή βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος 

 

 

 

Παρατίθεται το σχετικό εδάφιο του Ν. 4452/2017, άρθρο 20, παρ. 4α, 

Φ.Ε.Κ.17/τ.Α’/15-2-2017) 

 

(Ν. 4452/2017, άρθρο 20, παρ. 4α, Φ.Ε.Κ.17/τ.Α’/15-2-2017) 

«Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να μεταταγούν σε θέσεις των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) κατηγοριών Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 

(Α.Ε.Α.), με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους 

και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι. εφόσον σωρευτικά:  

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές 

με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,  

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 

σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και  
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γ) έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για 

τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της 

αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ επιστημονικό/ 

εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο 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 την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται:  

α) Σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην 

υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε 

έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό 

έτος αντίστοιχα.  

β) Έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου 

υπάγεται ο εκπαιδευτικός.  

γ) Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική 

εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση 

γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της 

κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που ορίζονται από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες 

του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη 

λειτουργία του Τμήματος και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν 

υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την 

απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. 

Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην 

αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της 

έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.  

Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε 

θέση Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του 

Πρύτανη, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.  

Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών 

προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Για τη 

βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών 

αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 

προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδικαίως σε βαθμίδες της παρ. 2 του 



άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα 

υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη 

στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. το 

προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 

και όσες διατάξεις αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.  

Η μετάταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που 

έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη 

βαθμίδα εκπαίδευσης ή του χρόνου διορισμού του.». 


