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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MUS.I.C.D.A.RE- Στρατηγική 
σύμπραξη κι εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής 
προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων που πάσχουν από εξάρτηση από 
ναρκωτικές ουσίες”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως 
Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, Δράση KA2 Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης  του Output 02 με τίτλο “E-Course”, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί σε τρείς κύκλους, διάρκειας 2 μηνών έκαστος, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες 
φορείς (εταίρους) του έργου: το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου” από την 
Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο της NIMES από την Γαλλία, και τον Οργανισμό PYE GLOBAL από την 
Αγγλία, 
 

Καλεί 

Α/Α ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

 

ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

(Για τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν οργανική σχέση με 

έναν από τους εταίρους του έργου) 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.  

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ). 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ή/ΚΑΙ 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ).  
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ NIMES 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (UNIVERSIΤY OF NIMES, PYE 

GLOBAL, Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ) 
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τους ενδιαφερόμενους/ες που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ομάδες να 
υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή και παρακολούθηση του πρώτου κύκλου υλοποίησης του Output 
02 - “E-course”, ο οποίος προβλέπεται να διεξαχθεί σε διάρκεια 2 μηνών και ειδικότερα κατά την 
περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017. 
 

Στόχος του Οutput “E-Course” είναι η παροχή τεχνογνωσίας, εξειδικευμένης γνώσης και καλών 
πρακτικών από ερευνητές, ειδικούς και επαγγελματίες στο συγκεκριμένο πεδίο της χρήσης της 
μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στις διαδικασίες απεξάρτησης και 
επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Ο κάθε κύκλος του e-course θα διαρκέσει 
δύο μήνες (προβλεπόμενες περίοδοι υλοποίησης: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, Ιανουάριος-
Φεβρουάριος και Μάρτιος-Απρίλιος αντίστοιχα) και στο τέλος του κάθε κύκλου θα δοθεί βεβαίωση  
παρακολούθησης. 
 
Η τελική επιλογή των συνολικά (40) συμμετεχόντων στον πρώτο κύκλο υλοποίησης του Output «E-
Course” Νοέμβριο-Δεκέμβριο, θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων κάθε αίτησης από 
Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα κάνει την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες/ούσες 
και επιλαχόντες/ούσες. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης των συμμετεχόντων: 
  

 Επαγγελματική Εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (Μουσικοθεραπεία / Εναλλακτικές Θεραπείες /Μουσική/ 
Νοσηλευτική / Παιδαγωγική / Ειδική Αγωγή / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση) [ποσοστό 30%] 

 Επιστημονική Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο όπως αποδεικνύεται από σχετικούς τίτλους 
σπουδών (Μουσικοθεραπεία / Εναλλακτικές Θεραπείες / Μουσική / Νοσηλευτική / 
Παιδαγωγική / Ειδική Αγωγή / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση) [ποσοστό 20%]  

 Μουσικές Δεξιότητες και Εμπειρία όπως αποδεικνύονται από σχετικές βεβαιώσεις [ποσοστό 30%] 

 Γνώση αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας όπως αποδεικνύονται από σχετικές βεβαιώσεις 
[ποσοστό 20%]  

 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.  
 

 

 

4. 

ΑΤΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ/ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ). 
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης υποψηφίου συμμετέχοντα, 
καθώς και την παρούσα πρόσκληση: 
 
1. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8694&tmima=1&category

menu=7 
2. Στον ιστοχώρο του Γ. Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης: http://www.psychothes.gr/arxeio-anakoinoseon.html 
3.  Στον ιστοχώρο του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ: 

http://www.argothes.gr 
4. Στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου της ΝΙΜΕΣ: http://www.unimes.fr/ 
5. Στον ιστοχώρο της PYE GLOBAL: http://pyeglobal.org/ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη 
μορφή με ταχυδρομική επιστολή ή/και προσωπικά : 

 Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη (υπόψη κας Μ. Τσιρογιάννη, 
γραφείο 311, 3ος όροφος, κτήριο Η, τηλ +30 2310891683), σε κλειστό φάκελο, το αργότερο έως τις 
09/10/2017 (καταληκτική ημερομηνία, σφραγίδα ταχυδρομείου). 

 Στο Γ. Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
Γραφείο Διοίκησης, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη σε κλειστό φάκελο, το αργότερο έως τις 
09/10/2017  (καταληκτική ημερομηνία, σφραγίδα ταχυδρομείου).  

 Στο Πανεπιστήμιο της NIMES, Rue du Dr Georges Salan, 30021 NÎMES Cedex 1, International 
office, (υπόψη κας Maria-Rosa Marrero τηλ +33 466364583) σε κλειστό φάκελο, το αργότερο έως 
τις  09/10/2017   (καταληκτική ημερομηνία, σφραγίδα ταχυδρομείου), για τους υποψηφίους από 
Γαλλία. 

 Στην PYE GLOBAL, HUB Westminster, New Zealand House, 1st  Floor, 80 Haymarket, London 
SW1Y4TE, UK (υπόψη κας Gwyn Wansbrough) σε κλειστό φάκελο, το αργότερο έως τις 
09/10/2017  (καταληκτική ημερομηνία, σφραγίδα ταχυδρομείου), για τους υποψηφίους από 
Αγγλία. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) 

Καθηγητής Ευτύχιος Σαρτζετάκης 

Αναπληρωτής Πρύτανη 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8694&tmima=1&categorymenu=7
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8694&tmima=1&categorymenu=7
http://www.psychothes.gr/arxeio-anakoinoseon.html
http://www.argothes.gr/
http://www.unimes.fr/
http://pyeglobal.org/
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