
                                                                                                   
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
για προπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες  

στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 
 
 
Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής λαμβάνοντας υπόψη:  
 
α) την απόφαση της με αρ. 3/25.10.2017 συνεδρίασης της Κοσμητείας για ενίσχυση 
της Βιβλιοθήκης με πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης για τη βέλτιστη 
λειτουργία της, δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της 
Βιβλιοθήκης,  
 
β) τα κριτήρια επιλογής για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε 
προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες από το ΑΠΘ, μέσω της Επιτροπής Σπουδών και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ, 
 
πραγματοποιεί πρόσκληση, η οποία απευθύνεται στους/στις  προπτυχιακούς/ες 
φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής (Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) για την 
πρόσληψη με μερική απασχόληση και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενός ατόμου 
για την κάλυψη ειδικών αναγκών της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής. 
 
Συνολικά καλύπτεται το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (Ιανουάριος, 
Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος 2018) ενώ η αντιμισθία ανέρχεται 
στο ποσό των έξι (6) ευρώ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου 
κράτησης) με τέσσερις (4) ώρες παρουσίας εβδομαδιαίως, που θα 
πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα (Δευτέρα έως Πέμπτη), από τις 3 μ.μ. 
έως και τις 7 μ.μ. 
 
 
Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής  
 
● Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση της Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής  
έχουν όλοι οι προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες που φοιτούν από το Ε΄ εξάμηνο 
σπουδών εφεξής και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων 
του Τμήματός τους.  
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι προπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που έχουν 
υπερβεί τον επίσημο χρόνο φοίτησης που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματός τους για τη λήψη του πτυχίου τους, καθώς και οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες των δύο Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής. 
 
Τα Κριτήρια Επιλογής (μοριοδότηση), για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά, αποτελούν:  
 
α. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών/ριων και ο αριθμός των επιτυχώς 
εξεταζομένων μαθημάτων, ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που 
απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος. (προσκομίζεται 
με εσωτερική διανομή από τις Γραμματείες των Τμημάτων) 
 



β. Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού 
έτους. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο 
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό (λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο), καθώς 
και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του 
φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή και 
το οποίο δεν προέρχεται από εφάπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή 
αποζημίωσης και απόλυσης του υπόχρεου ή της συζύγου του. Το ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 45.000 € 
φορολογητέου εισοδήματος για όλους τους/τις υποψηφίους/-ες και το ποσό των 
50.000 € φορολογητέου εισοδήματος για όσους/-ες προέρχονται από οικογένειες 
τριτέκνων ή πολυτέκνων ή έχουν αδελφό/-ή φοιτητή/-τρια σε άλλη πόλη. Το ετήσιο 
προσωπικό εισόδημα του προηγούμενου έτους των υποψηφίων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των 10.000 €. (Προσκομείται πιστοποιητικό οικονομικής 
κατάστασης : αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2016) 
 
γ. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί/ες, πολύτεκνοι/ες, 
τρίτεκνοι/ες,  μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές/ριες σε άλλη πόλη κ.ά., οι 
οποίοι τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.  
 
Προαιρετικό κριτήριο η κατοχή πτυχίου βιβλιοθηκονομίας. Στην περίπτωση 
ισοψηφίας, θα προτιμηθεί ο/η κάτοχος του εν λόγω πτυχίου. 
 
Διαδικασία επιλογής  
Η Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με πρότυπο πίνακα και συγκεκριμένο αλγόριθμο, που έχει 
οριστεί από την Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συντάσσει πίνακα 
αποτελεσμάτων (τακτικών και αναπληρωματικών) με σειρά κατάταξης επιλογής, 
αφού λάβει υπόψη τα ως άνω κριτήρια (βαθμός επίδοσης, οικογενειακό εισόδημα 
(φορολογητέο), κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους. Ο πίνακας κατάταξης επιλογής 
διαβιβάζεται στην Κοσμητεία. 
 
Απόδοση αμοιβής 
Η αμοιβή καταβάλλεται μηνιαίως στο/στη δικαιούχο, μετά από γραπτή βεβαίωση 
(σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Βιβλιοθήκη), στην οποία αναγράφεται ο ακριβής 
αριθμός ωρών παρουσίας.  
Η βεβαίωση υπογράφεται από την Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής ως 
επιστημονική υπεύθυνη του έργου της Βιβλιοθήκης.  
 

Υποχρεώσεις συμβασιούχου  
Ο/Η συμβασιούχος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα από τη Βιβλιοθήκη σχετικά με την 
παρουσία του/της, να τηρεί τις προϋποθέσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες που του/ης 
ανατίθενται και να ενημερώνει άμεσα τη Βιβλιοθήκη για κάθε μεταβολή της φοιτητικής 
του/της κατάστασής (ορκωμοσία, διακοπή φοίτησης, αποφοίτησης κ.ά.).  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του/της 
συμβασιούχου, η Βιβλιοθήκη διακόπτει άμεσα τη σύμβαση, που παραχωρείται 
αυτοδικαίως στο επόμενο αναπληρωματικό μέλος κατά τον πίνακα κατάταξης. 
 
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής 
από τις 11/12 έως και τις 18/12, τις ώρες 9:00 – 10:00 και 13:00 – 14:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη της 
Παιδαγωγικής Σχολής (τηλέφωνο 2310 991242 κ. Α. Νούνη)  
 
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017 


