
                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                       

                     

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023  
(συμπληρωματική προκήρυξη) 

 

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην 
υπ’ αριθμ. 28/14-11-2022 συνεδρίασή της, επικύρωσε τις αξιολογικές κατατάξεις των 
υποψηφίων κατόπιν ενστάσεων, για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερινό 
εξάμηνο 2022-2023 (συμπληρωματική προκήρυξη), ως εξής: 

 

Ανάθεση διδακτικού έργου  

Διδακτικό αντικείμενο: «Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Αγωγή» 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 558/08-11-2022 3Θ 

2 527/02-11-2022  

3 559/08-11-2022   

4 551/07-11-2022 

5 471/25-10-2022  

6 480/26-10-2022 

7 557/08-11-2022 

8 536/04-11-2022 

 
Η υπ’ αριθμ. 680/14-11-2022 ένσταση είναι εκπρόθεσμη, αλλά για λόγους διαφάνειας και σεβασμού προς 
όλους τους υποψηφίους Α.Υ., εξετάζει την ένσταση και διαπιστώνει τα εξής για κάθε παράγραφο: 
 

1. Όπως είναι γνωστό το Χειμερινό εξάμηνο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι προθεσμίες είναι 
ασφυκτικές με συνέπεια να μην υπάρχει η απαραίτητη άνεση χρόνου.  

2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος Μαιευτικής, αναφορικά με το μάθημα «Αγγλικά Ι» με το 
οποίο θα διδάσκεται ταυτόχρονα το μάθημα «Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Αγωγή», ισχύει από 
την αρχή του εξαμήνου και δεν τροποποιήθηκε στην τελευταία επικαιροποίηση που αναφέρεται η 
υπ’ αριθμ. 680/14-11-2022 ένσταση. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο και γνωστό σε όλους από την 
αρχή του εξαμήνου, και όντως δεν υπάρχει ωράριο που βολεύει όλα τα εξάμηνα συγχρόνως. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

Τηλ.: 2461068050, -53 
E-mail: mw@uowm.gr,    url: https://mw.uowm.gr/ 
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Επιπλέον, η επιλογή της ώρας έγινε κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία και ελέγχου των 
δηλώσεων στα δύο επίμαχα μαθήματα, ώστε να υπάρχουν κατά το δυνατόν λιγότερες επικαλύψεις. 
Διαπιστώθηκε μόνο μία (1) φοιτήτρια με κοινή δήλωση, η οποία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία 
συμφώνησε να διδάσκονται τα δύο μαθήματα συγχρόνως. Συνεπώς, η επιτροπή απορρίπτει τους 
ισχυρισμούς και τα απαράδεκτα υπονοούμενα της υπ’ αριθμ. 680/14-11-2022 ένστασης.  

3. Η υπ΄αριθμ. 559/08-11-2022 αίτηση δεν απορρίφθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης. Αντίθετα, 
αξιολογήθηκε πλήρως και βάσει των προσόντων της, κατατάχθηκε σε υψηλή θέση του πίνακα. Η 
ανάθεση στην υπ΄αριθμ. 558/08-11-2022 αίτηση έγινε επειδή η υπ΄αριθμ. 559/08-11-2022 αίτηση, 
βάσει της Υ. Δ. της, δεν μπορούσε στο συγκεκριμένο ωράριο. Επίσης, ο δεύτερος της κατάταξης, 
προηγείται της υπ΄αριθμ. 559/08-11-2022 αίτησης, πάλι λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης, ώστε σε 
περίπτωση που ο προκριθείς υποψήφιος δεν δεχόταν την ανάθεση, να υπήρχε η επιλογή του 
δεύτερου υποψηφίου. Τέλος, η επιτροπή συμπληρώνει τους πίνακες αξιολόγησης με τα προσόντα 
που επικαλείται η υποψήφια.  

4. Οι ισχυρισμοί της υπ’ αριθμ. 680/14-11-2022 ένστασης απαντήθηκαν επαρκώς στην προηγούμενη 
παράγραφο.  

 
 
       Με Εντολή Προέδρου 
  
 
 
 
         Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη 
 Αν. Προϊσταμένη της Γραμματείας 


