
                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                       

                     

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023  
 

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην 
υπ’ αριθμ. 1/05-01-2023 συνεδρίασή της, επικύρωσε τις αξιολογικές κατατάξεις των 
υποψηφίων, για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για ερευνητικό έργο για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως εξής: 

 
ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
 

 
 
 
 
 

 

ΒΑΣΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜ
ΩΜΕΝΑ 

  

Α/ Αρ. Πρωτ. 
αίτησης 

 
 

(i) 
Πτυχίο/ 

έτος ληψ 

(ii) 
Μ.Τ. 
Δ.Δ. 

(iii) 
Επαγ/κη δρ/τα 

(iv) 
Επιστ 
Επ/ση 

Ξένη 
γλώσσα 

ΤΕΙ & 
λοιπές 
δραστη 

Παρατηρήσεις 

1 915/ 

21-12-2022 
 

Ξένων. 
Γλωσσών &. 
Λογοτεχνίας 

Ρουμα/2014/6.43  
Διοικ. Επιστ. 

Τεχν. 
2021/ΠΔΜ/9.03 

ΜΔΕ/Ισπανία 
Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση 
2011/6.44 

5.5 Έτη 2 Βιβλία Αγγλικά 
Ρουμανι 
Ισπανικά 

13 Εξαμ  
Υποψήφια Διδάκτωρ 

2 885/ 

19-12-2022 

Φυσικής 
ΑΠΘ/2013/6.83 ΜΔΕ/2016/Πάτρα        

Ιατρ. Φυσική 

ΜΔΕ/2022/ΠΑ.Δ.
Α Δ/ση Υπηρ 

Υγείας 

Δ.Δ/2022/ΕΜΠ   
Βιοϊατρική 
Τεχνολογία 

 

4 έτη    10 μήνες 4 δημ, Αγγλικά - 
R, SPSS IBM Statistics, 

C++, MatLab 
 

ECDL 

3 918/ 

22-12-2022 

Πληρ./ΑΠΘ/2010 Μ.Δ./13 ΠΑ.ΜΑΚ. 
Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική 

7 Έτη 
 
 

5 δημ.   
3 ανακ. 

Αγγλικά 
Ιταλικά 

12 Εξαμ       
2 εξάμ στη 
θέση που 
προκηρ 

Υποψ. Διδάκτωρ 
«Γραμμικά Υποδείγματα 

έναντι νευρωνικών 
δικτύων» 

1 έτος Α. Υ. στις νέες 
τεχνολογίες  

Εκπαίδευση σε 
προσομοιωτή τοκετού                 
2 συναφή ερευνητικά 

προγράμματα  

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/ 

Πτολεμαΐδα, 05/01/2023 
 

mailto:mw@uowm.gr


4 
883/ 

16-12-2022 
 

Αγγλική Φιλολ 
ΑΠΘ/2016/8.75 ΜΔΕ/ΑΠΘ/2018 

Εκμάθηση & 
Διδασκαλία Ξένης 

Γλώσσας/9.13 

5.5 Έτη  
 

Εξετάστρια 
ESOLNET 

 
30 μήνες 

διδάσκουσα και 
διερμηνέας 
αγγλικής 

γλώσσας στη 
Δομή 

ασυνόδευτων 
προσφυγόπουλ
ων Δήμου Βοΐου  

 
9 μήνες 

σεμινάριο 
Πανεπιστήμιο. 

Αιγαίου 
«Κατάρτιση 

εκπαιδευτικών 
στη 

διαπολιτισμική 
εκπαίδευση για 

μαθητές με 
προσφυγικό και 
μεταναστευτικό 

υπόβαθρο» 

2ήμερο 
σεμινάριο 

χαμόγελο του 
παιδιού 

 Αγγλικά 
Ιταλικά 
Τουρκικά 

2 εξάμ ΠΔΜ 
ECDL  

6 moduls 

 

Γνωστικό αντικείμενο: «Νέες τεχνολογίες» 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 918/22-12-2022 
2 885/19-12-2022 

 
Η πλησιέστερη υποψηφιότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες» είναι η υπ’ αριθμ. αίτηση 
918/22-12-2022, καθώς διαθέτει πτυχίο «Πληροφορικής» και ΜΔΕ στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική». 
Επίσης, η υπ’ αριθμ. αίτηση 918/22-12-2022 διαθέτει εκτεταμένη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τις 
νέες τεχνολογίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της, αλλά 
και η επαγγελματική της προϋπηρεσία είναι απολύτως συναφείς με το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο.  
               Η η υπ’ αριθμ. αίτηση 885/19-12-2022 είναι πτυχιούχος «Φυσικής», διαθέτει ΜΔΕ στη «Διοίκηση 
Μονάδων Υγείας» και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη «Βιοϊατρική Τεχνολογία». Προσόντα 
σημαντικά, αλλά χωρίς άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύχθηκε. 

Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης προτείνει ομόφωνα την υπ’ αριθμ. αίτηση 918/22-12-2022 για 
την ανάθεση ερευνητικού έργου (απασχόληση 40 ωρών την εβδομάδα) στο γνωστικό αντικείμενο «Νέες 
Τεχνολογίες» στο Τμήμα Μαιευτικής του ΠΔΜ.  

Γνωστικό αντικείμενο:  
«Επίδραση της επικοινωνίας μέσω της αγγλικής γλώσσας στην ποιότητα 

παροχής υπηρεσιών υγείας σε πρόσφυγες» 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 883/16-12-2022 

2 915/21-12-2022 

 
           Η πλησιέστερη υποψηφιότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Επίδραση της επικοινωνίας μέσω της 
αγγλικής γλώσσας στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας σε πρόσφυγες» είναι η υπ’ αριθμ. αίτηση 



883/16-12-2022. Η υπ’ αριθμ. αίτηση 883/16-12-2022 διαθέτει πτυχίο του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΑΠΘ με βαθμό «Άριστα 8.75» και ΜΔΕ στην «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» 
του ιδίου τμήματος με βαθμό επίσης «Άριστα 9.13». Επιπλέον, η υπ’ αριθμ. αίτηση 883/16-12-2022 έχει 
παρακολουθήσει 9μηνο σεμινάριο με θέμα: «Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 2ήμερο 
σεμινάριο στο χαμόγελο του παιδιού. Τέλος, η υπ’ αριθμ. αίτηση 883/16-12-2022 δίδαξε τα μαθήματα 
«Ξένη Γλώσσα – Ορολογία» και «Αγγλικά Ι, ΙΙ,και ΙΙΙ» στο τμήμα Μαιευτικής και εργάστηκε ως διδάσκουσα 
της Αγγλικής και διερμηνέας στη δομή ασυνόδευτων προσφυγόπουλων με έδρα τον Πεντάλοφο του Δήμου 
Βοΐου. Τόσο οι τίτλοι σπουδών, όσο και η διδακτική και επαγγελματική δραστηριότητα της υπ’ αριθμ. 
αίτησης 883/16-12-2022 είναι απόλυτα συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύχθηκε.  
            Η υπ’ αριθμ. αίτηση 915/21-12-2022 είναι πτυχιούχος Ισπανικής & Αγγλικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου Ρουμανίας με βαθμό «Καλώς 6.43» και πτυχιούχος του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΠΔΜ με βαθμό «Άριστα, 9.03». Επίσης, η υπ’ αριθμ. αίτηση 
915/21-12-2022 διαθέτει ΜΔΕ του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης στην «Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση» με βαθμό «Καλώς 6.44», το οποίο δεν είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
Επιπλέον, η υπ’ αριθμ. αίτηση 915/21-12-2022 συμμετείχε στη συγγραφή δύο συγγραμμάτων αγγλικής 
οικονομικής ορολογίας και δίδαξε «Αγγλικά» και «Ισπανικά» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τα 
παραπάνω συμπεραίνεται ότι η υπ’ αριθμ. αίτηση 915/21-12-2022 υστερεί έναντι της υπ’ αριθμ. αίτησης 
883/16-12-2022 στη συνάφεια του ΜΔΕ και της επαγγελματικής προϋπηρεσίας.  

Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης προτείνει ομόφωνα την υπ’ αριθμ. αίτηση 883/16-12-2022 για 
την ανάθεση ερευνητικού έργου (απασχόληση 40 ωρών την εβδομάδα) στο γνωστικό αντικείμενο 
«Επίδραση της επικοινωνίας μέσω της αγγλικής γλώσσας στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας σε 
πρόσφυγες» στο Τμήμα Μαιευτικής του ΠΔΜ.  
 

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από 05-01-2023 έως και 07-01-2023 (14:00) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση mw@uowm.gr. 
 
 
 
       Με Εντολή Προέδρου 
  
 
 
 
         Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη 
 Αν. Προϊσταμένη της Γραμματείας 

mailto:mw@uowm.gr

