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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»  
 

ΑΦΟΡΑ  

1. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» 

2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α» 
 

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 
114/4-8- 2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045831, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός 

Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 

30/09/2020 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Φροντιστή Ζαχαρία, σύμφωνα με την 

από 334/08-05-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε έγκρισης υποβολής 
πρότασης και ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου, την από 342/25-07-2019 απόφαση έγκρισης 

του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., την αριθμ. 92/29-07-2019 Απόφαση της 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την αρ. Συν. 30/11-09-2019 

απόφαση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, την αρ. Συν. 
279/05-09-2019 απόφαση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών καθώς και την από 344/13-

09-2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε για την επαναπροκήρυξη των 

μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α και ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού 

Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία 

του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 

 

ΑΔΑ: ΩΩΕΤ469Β7Κ-87Κ



 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης 
καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται των 
Επιστημονικών Πεδίων που περιγράφονται στα παραρτήματα προκειμένου να διδάξουν τα 

μαθήματα, των Επιστημονικών αυτών Πεδίων, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των 

τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος   οφείλει   να   διδάξει  όλα  τα  μαθήματα  που  έχουν  

οριστεί  στα  συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. 

 

α/α Κριτήρια αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

1 
Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 

μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 
Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 

κατοχής τίτλου ή τίτλων από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

4 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας (κατώφλι 40/76)  5 – 76 

4.1 Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος βασικού τίτλου σπουδών 5 – 10 

4.2 Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών με το Επιστημονικό πεδίο επιλογής 0 – 8 

4.3 Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό πεδίο επιλογής 0 – 20 

4.4 
Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια με το 
επιστημονικό πεδίο επιλογής (βλ. Σημείωση 1) 

0 – 30 

4.5 Συναφής μεταδιδακτορική έρευνα & εμπειρία (βλ. Σημείωση 2) 0 – 8 

5 
Περιεχόμενο Σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 
του επιστημονικού πεδίου (κατώφλι 15/24) 

0 – 24 

5.1 ποιότητα περιγραφής (δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης) 0 – 18 

5.2 αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  0 – 6 

Συνολική Βαθμολογία 5 - 100 

 
Σημείωση 1: 

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση 30 × Α × Β × Γ, όπου:  

 A: δείκτης που αντιστοιχεί στην επιστημονική παραγωγικότητα του υποψηφίου με τιμή ≤ 1. 

Συγκεκριμένα, Α=min{1,Δ/10}, όπου Δ ο αριθμός των δημοσιευμάτων του υποψηφίου.  

 Β: δείκτης που αντιστοιχεί στην ποιότητα των δημοσιεύσεων του υποψηφίου με τιμή ≤ 1. 

Συγκεκριμένα, η επιτροπή αξιολόγησης, και ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να 

κρίνει την ποιότητα του δημοσιευμένου έργου του κάθε υποψηφίου.  

i. Ο δείκτης Β θα πρέπει να ισούται με 1 εάν, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, το 

δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου είναι υψηλού κύρους και δημοσιεύεται κατά κύριο λόγο 
σε περιοδικά που κατατάσσονται υψηλά σε γνώστες λίστες αξιολόγησης (π.χ. Scimago) ή/και 

σε περιοδικά με υψηλά (ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο) impact factor.  

ii. Ο δείκτης Β θα πρέπει να ισούται με 0,7 εάν, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, το 
δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλού κύρους και δε δημοσιεύεται 

ΑΔΑ: ΩΩΕΤ469Β7Κ-87Κ



 

 

 

 

 

κατά κύριο λόγο σε περιοδικά που κατατάσσονται πολύ υψηλά σε γνώστες λίστες 

αξιολόγησης (ή/και σε περιοδικά με υψηλά impact factor).  

iii. Ο δείκτης Β θα πρέπει να ισούται με 0,4 εάν, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, το 

δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου δημοσιεύεται κατά κύριο λόγο σε περιοδικά που 

κατατάσσονται χαμηλά σε γνώστες λίστες αξιολόγησης (ή/και σε περιοδικά με ιδιαίτερα 
χαμηλά impact factor) ή/και αποτελείται κυρίως από δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και 

όχι σε επιστημονικά περιοδικά. 

iv. Ο δείκτης Β θα πρέπει να ισούται με 0,1 εάν, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, το 

δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από δημοσιεύσεις σε 

πρακτικά συνεδρίων και όχι σε επιστημονικά περιοδικά ή/και αν το δημοσιευμένο έργο του 
υποψηφίου δημοσιεύεται κατά κύριο λόγο σε περιοδικά που δεν κατατάσσονται σε γνώστες 

λίστες αξιολόγησης (ή/και σε περιοδικά χωρίς impact factor).  

 Γ: δείκτης που αντιστοιχεί στο πλήθος των συν-συγγραφέων του υποψηφίου με τιμή ≤ 1. 

Συγκεκριμένα, για να προκύψει ο δείκτης Γ πρέπει να αθροιστεί η αναλογική συνεισφορά του 

υποψηφίου σε κάθε κρινόμενο δημοσίευμά του. Δηλαδή, κάθε άρθρο στο οποίο ο υποψήφιος είναι 
ο μόνος συγγραφέας έχει βαρύτητα 1, κάθε άρθρο στο οποίο ο υποψήφιος έχει έναν συν-

συγγραφέα, έχει βαρύτητα 1/2, και γενικά, κάθε άρθρο στο οποίο ο υποψήφιος έχει i συν-

συγγραφείς, έχει βαρύτητα 1/(i+1). Αφού αθροιστούν οι βαρύτητες όλων των κρινόμενων από 
την επιτροπή άρθρων (έστω πως αθροίζουν στην τιμή Μ), ο δείκτης Γ προκύπτει ως 

Γ=min{1,Μ/4}. 

 

Οι τιμές των δεικτών Α, Β και Γ αποφασίζονται από την επιτροπή αξιολόγησης, με βάση τις 

παραπάνω οδηγίες, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου, 
με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Στην αιτιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το ranking των 

περιοδικών σε γνωστές λίστες αξιολόγησης ή/και το impact factor τους. Επιπλέον, αξιολογούνται 
μόνο οι συναφείς με το Επιστημονικό πεδίο επιλογής δημοσιεύσεις.  

Σημειώνεται πως σε περιπτώσεις εξειδικευμένων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις 

όπου το έργο των υποψηφίων δε δύναται να δημοσιεύεται σε επιστημονικά περιοδικά (π.χ. 
καλλιτεχνικό έργο), η επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να τεκμηριώνει αναλυτικά τη βαθμολογία του 

κριτηρίου 4.4, ακόμα και χωρίς τη χρήση των δεικτών Α, Β και Γ, όπως περιγράφονται παραπάνω.  

 

Σημείωση 2:   

Απασχόληση σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική 

δραστηριότητα ή εργασία σχετική με το Επιστημονικό πεδίο επιλογής. 

 

 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο των κριτηρίων 1 έως 3 (όλων ανεξαιρέτως) 
αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Επιπλέον, η μη συγκέντρωση της απαιτούμενης βαθμολογίας (κατώφλι) στα κριτήρια 4 και 5 (40 και 

15 μονάδες αντίστοιχα) αποτελούν λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας. 

 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης η 
οποία έχει ορισθεί, με πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, από την Επιτροπή 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-
επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά 
επιστημονικό πεδίο, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες υποψήφιοι. Οι 

πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα κριτήρια αξιολόγησης, θα αναρτηθούν 
στον ιστότοπο Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών https://rc.uowm.gr/ 

  

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 

https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%5B%22%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22,%22%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%26%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22%5D&%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&page=0&advanced&fq=organizationUid:%2299202041%22&fq=unitUid:%2272812%22
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Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

και του Ν. 2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το 
αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της 

Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω 

απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. 

 

Καταληκτικά, θα καταρτιστεί οριστικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, στον οποίο δε θα 

περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των 
ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο  Διαύγεια καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ και του Πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, 
θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής των επομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς 

κατάταξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%5B%22%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22,%22%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%26%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22%5D&%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&page=0&advanced&fq=organizationUid:%2299202041%22&fq=unitUid:%2272812%22
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1.  Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή το οποίο: 

 
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το 

Επιστημονικό  Πεδίο     που  αφορά  η  αίτησή  του  και  έχει  λάβει  το  διδακτορικό  του  

τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2009. 

 
- Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου 

διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή 

συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή 

συμβασιούχου πανεπιστημιακού  υποτρόφου  του  έκτου  εδαφίου  της  παρ.  6  του  

άρθρου  29  του  Ν. 4009/2011,  όπως  έχει   τροποποιηθεί  και   ισχύει  (ΦΕΚ  33/Α/27-

02-2016),  του  οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο 

της παρούσας δράσης. 
- Δεν  κατέχει  θέση  Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε  ερευνητικά κέντρα  

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

- Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

 

2. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί  Υπότροφοι βάσει των 

προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του 

άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). 

 

 
3.  Κατά  τη  διάρκεια  του  ακαδημαϊκού  έτους  κάθε  ωφελούμενος  μπορεί  να  διδάξει  μαθήματα  
σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα. 

 

4.  Παραδοτέο  του  φυσικού  αντικειμένου  του  έργου  είναι  η  ολοκλήρωση  του  συνόλου  των 

μαθημάτων του  επιστημονικού  πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος  

και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή 

συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα 

εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά 

από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της 

Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για 

κατάθεση βαθμολογίας. 

 
5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο 

ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 

τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε 

περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός 

(1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε: 

 
• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων 

τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 
• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που 

συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 
 
6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί 
βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες 
κίνησης/διανυκτέρευσης του διδάσκοντα,  διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€)   

κατ’   ανώτατο   όριο  ανά  ακαδημαϊκό  εξάμηνο  (μετά  από  κατάθεση  των  σχετικών 

εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης 
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(σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Η παραπάνω προσαύξηση δεν 
υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη παράγραφο (σημείο 5).  
 

7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των 

ακαδημαϊκών  εξαμήνων  και  τη  λήξη  των  περιόδων  εξετάσεων  των  εξαμήνων,  σύμφωνα  με  

τοακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το  οποίο εγκρίθηκε με  την 

υπ. αριθμ. 86/23-5-2019 απόφαση Συγκλήτου και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική 

εξεταστική περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

 
8. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων 

(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για 

Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των 

ωφελουμένων θα αποσταλούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού 

στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας 

αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας. 

 
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί   ηλεκτρονικά   το αργότερο έως  
την 8/10/2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 
 https://rc.uowm.gr/?page_id=12190  

 

 
ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 
 Αίτηση Υποψηφιότητας 
 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας  Μαθήματος  για  κάθε  μάθημα  του αιτούμενου 
 Επιστημονικού Πεδίου 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος βασικού τίτλου σπουδών 

 Φωτοαντίγραφο   Διδακτορικού   Τίτλου    Σπουδών    της    ημεδαπής    ή    της    

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
 Βεβαίωση   από   την   Γραμματεία   Τμήματος/Σχολής,   από   την   οποία   θα   προκύπτει   

η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε 

γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται 

όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν 

κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του 

Π.Δ.  407/80  ή  συμβασιούχου  Επιστημονικού  Συνεργάτη  ΤΕΙ  ή  συμβασιούχου 

Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου 

πανεπιστημιακού  υποτρόφου  του  έκτου  εδαφίου  της  παρ.  6  του  άρθρου  29  του  Ν. 

4009/2011,   όπως   έχει   τροποποιηθεί   και   ισχύει   (ΦΕΚ   33/Α/27-02-2016),   του   

οικείου τμήματος, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε 

ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού 

προσωπικού στο Ίδρυμα 

 

 
Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας Δ’ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 

πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

 
Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καμία 

απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την 

αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το 

δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’αυτήν. 

https://rc.uowm.gr/?page_id=12190
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Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά: 

 
Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα   των 

πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

 
Εάν  πρόκειται  περί  ιδιωτικών  εγγράφων  υποβάλλονται  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  

αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 

 
Εάν  πρόκειται  περί  αλλοδαπών  εγγράφων,  υποβάλλονται  με  επίσημη  μετάφραση  αυτών.  Τα 

έγγραφα   αυτά   υποβάλλονται  σε  ευκρινή   φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  αυτών   που   

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 
Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την 

ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών https://rc.uowm.gr/ καθώς και από τη Διαύγεια  (Φορέας: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Οργ. Μονάδα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Είδος: 
Πίνακες Επιτυχόντων, Διοριστέων & Επιλαχόντων). 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κα. Έλενα Αγαλερίδου    (τηλ. 24610 56445, email: 

agaleridou@uowm.gr) ή/και στις γραμματείες των Τμημάτων: 
 

Τμήμα Μηχανολόγων  Μηχανικών, κα Τζήκα Άννα (τηλ. 24610 56604, email: atzika@uowm.gr) 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, κα Δέσποινα Βαβλιάρα (τηλ: 24610 
56504, email: dvavliara@uowm.gr)  

 

   
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 
 

 
Ο Πρύτανης  

 
 

 

     Καθηγητής, Θεοδουλίδης Θεόδωρος 

 
 
 
 

 
 
 

Παραρτήματα: 

1. Πίνακας Μαθημάτων για το  κάθε Επιστημονικό Πεδίο (Παράρτημα Ι) 

2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ) 
 
 
 
 
 
 
 

https://rc.uowm.gr/
https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%5B%22%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22,%22%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%26%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22%5D&%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&page=0&advanced&fq=organizationUid:%2299202041%22&fq=unitUid:%2272812%22
mailto:agaleridou@uowm.gr
mailto:atzika@uowm.gr
mailto:dvavliara@uowm.gr
ΑΔΑ: ΩΩΕΤ469Β7Κ-87Κ



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Παραρτήματα 
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Παράρτημα Ι : Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 

 

1. Πίνακας Μαθημάτων – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  

Τμήμα Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 
Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Ώρες 
Θεωρίας 

Ώρες 
Εργαστηρίου 

Κατηγορία 
Μαθήματος 

Επιστημονικό 
Πεδίο 

Σύνολο 
Θέσεων 

ανά Τμήμα 

ΤΜΜ 
 

250 

Πειραματικές 
Μέθοδοι και 
Μετρητική 
Τεχνολογία  

Χειμερινό 
(7ο εξ)  

4,5 4,5 2 2 Επιλογής  

Θεωρητική, 
πειραματική και 
βιομηχανική 
ρευστομηχανική 

1 
249 Μηχανική Ρευστών ΙΙ 

Εαρινό  
(8ο εξ) 

5,5 5,5 2 2 
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης  

309 

Αντλιοστάσια / 
Σταθμοί Συμπίεσης 

και τεχνολογίες 
μεταφοράς μάζας σε 
κλειστούς αγωγούς 

Εαρινό  
(10ο εξ) 

4 4 2 2 
Επιλογής 

Κατεύθυνσης 
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2. Πίνακας Μαθημάτων –Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πρώην Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΦΕΚ 4610/07-05-2019) 

Τμήμα Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 
Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Ώρες 
Θεωρίας 

Ώρες 
Εργαστηρίου 

Κατηγορία 
Μαθήματος 

Επιστημονικό 
Πεδίο 

Σύνολο 
Θέσεων 

ανά 
Τμήμα 

ΤΜΠΤ 

ΜΚ29 
Συστήματα 

Επικοινωνιών Ι 
Χειμερινό  5 2 2 Υποχρεωτικό 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
(Α) 

1 

Ε37 

Θεωρία και 
Διαχείριση 

Τηλεπικοινωνιακής 
Κίνησης  

Εαρινό  5 4 - Επιλογής 
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Παράρτημα ΙΙ : Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 
 

 
 

 

 
Τμήμα 

 
Κωδικός 

Τίτλος 
Μαθήματος 

 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
 

250 

Πειραματικές 

Μέθοδοι και 

Μετρητική 
Τεχνολογία 

Η έννοια της μέτρησης. Πρότυπα μεγέθη. Βαθμονόμηση. Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά σημάτων εισόδου-εξόδου. 

Μαθηματική θεώρηση μετρητικών συστημάτων. Στατιστική ανάλυση μετρήσεων. Αβεβαιότητα και σφάλματα μετρήσεων. 
Επεξεργασία σήματος. Ψηφιακή δειγματοληψία. Ανάλυση στοχαστικών δεδομένων, αυτό-συσχέτιση, ετερο-συσχέτιση, 

μετασχηματισμός Fourier, φάσμα πυκνότητας ισχύος. Μέτρηση θερμοκρασίας, πίεσης, τοπικής ταχύτητας, μετατόπισης, 

επιτάχυνσης, δύναμης, ροπής. 

249 
Μηχανική Ρευστών 

ΙΙ 

Ανασκόπηση βασικών αρχών μηχανικής ρευστών. Ολοκληρωτική μέθοδος ανάλυσης, ολοκληρωτική ανάλυση οριακού 

στρώματος, συντελεστής τριβής, οπισθέλκουσα. Μαθηματική περιγραφή ισοθερμοκρασιακού και ασυμπίεστου πεδίου 

ροής, εξισώσεις Navier—Stokes. Θεωρία οριακού στρώματος, διαφορική ανάλυση κατά Prandtl, λύση Blassius, τυρβώδη 
οριακά στρώματα, νόμος του τοιχώματος, επίδραση τραχύτητας, επίδραση κλίσης πίεσης, αποκόλληση ροής. Διαστατική 

ανάλυση: μέθοδος Buckingham, πειραματικές μέθοδοι. Εξωτερικές ροές: ροή γύρω από πλάκες, κυλίνδρους, και σφαίρες. 
Ρευστοδυναμική φόρτιση σωμάτων (αεροδυναμική/υδροδυναμική), συντελεστής αντίστασης και άνωσης. Μη-μόνιμα 

φαινόμενα, έκλυση δινών, αριθμός Strouhal, δυναμική άνωση, διέγερση ρευστο-ελαστικών ταλαντώσεων κατασκευών.  

 
 

Αεροτομές, χαρακτηριστικές καμπύλες, απώλεια στήριξης. Αεροδυναμική οχημάτων. Ευστάθεια και μετάβαση: θεωρία 
γραμμικής ευστάθειας, εξίσωση Orr—Somerfield, τρόποι μετάβασης από στρωτή σε τυρβώδη ροή. Τυρβώδης ροή: 

βασικές έννοιες και ορισμοί, στατιστικά χαρακτηριστικά, κλίμακες μήκους και χρόνου, σκέδαση τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας, τάσεις Reynolds, μοντέλα τύρβης, τυρβώδης συνεκτικότητα, προσομοίωση τυρβωδών ροών, προσομοίωση 
μεγάλων δινών (LES), άμεση υπολογιστική προσομοίωση (DNS). Ροή συμπιεστού ρευστού, βασικές έννοιες και ορισμοί, 

ταχύτητα ήχου, αριθμός Mach, μονοδιάστατη αδιαβατική και ισεντροπική ροή σε διαχύτες και ακροφύσια Laval, κύματα 
κρούσης. Δισδιάστατη συμπιεστή ροή, λοξά κύματα κρούσης. 
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Αντλιοστάσια / 

Σταθμοί Συμπίεσης 
και τεχνολογίες 

μεταφοράς μάζας 
σε κλειστούς 

αγωγούς 

 

Ανασκόπηση γνώσεων μηχανικής ρευστών για ροή σε κλειστούς αγωγούς. Σωληνώσεις: επιλογή υλικού, διαμέτρου και 
πάχους. Όργανα ρύθμισης και διακοπής ροής, ειδικά εξαρτήματα, χαρακτηριστικές καμπύλες απωλειών. Τύποι αντλιών: 

θετικής μετατόπισης και δυναμικές αντλίες. Φυγόκεντρες αντλίες: επιλογή, λειτουργία, ρύθμιση, αυτοματοποίηση. 
Αντλιοστάσια: γενική διάταξη, διαμόρφωση αναρρόφησης, θόρυβος. Δίκτυα σωληνώσεων: περιγραφή με μαθηματικά 

μοντέλα, επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης των εξισώσεων, γραμμικοποίηση των εξισώσεων, μέθοδος Hardy-Cross, 
λογισμικά πακέτα. Μη μόνιμα υδραυλικά φαινόμενα. Θεωρίες συμπαγούς και ελαστικής στήλης. Εξισώσεις υδραυλικού 

πλήγματος. Ταχύτητα της διάδοσης διαταραχής. Μέθοδος των χαρακτηριστικών και επίλυση των εξισώσεων με 

αριθμητικές και γραφικές μεθόδους. Αντιπληγματική προστασία, μέθοδοι υπολογισμού όγκου αεριοφυλακίου. Μεταφορά 
αερίων σε κλειστούς αγωγούς, απλά και σύνθετα μοντέλα υπολογισμού πτώσης πίεσης, μηχανήματα συμπίεσης αερίων. 
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Τμήμα 

 
Κωδικός 

Τίτλος 
Μαθήματος 

 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

ΜΚ29 
Συστήματα 

Επικοινωνιών Ι 

Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων. Πυκνότητα Φάσματος. Μετάδοση 

Σημάτων μέσω Γραμμικών Φίλτρων. Μετασχηματισμός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήματα - Συστήματα. Στοχαστικές 

Ανελίξεις. Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος. Στοχαστική Ανέλιξη Gauss. Θόρυβος. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση 
Πλάτους. Ορθογωνική Διαμόρφωση Πλάτους. Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας. Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση 

Γωνίας. Επίδραση Θορύβου. 

E37 

Θεωρία και Διαχείριση 

Τηλεπικοινωνιακής 

Κίνησης 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την θεωρία ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η 

οποία έχει ως βασικό στόχο την επίλυση του προβλήματος υπολογισμού των διαστάσεων και της αξιολόγησης της 

λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Επιπλέον, οι φοιτητές θα γνωρίσουν αναλυτικές μεθόδους για τον 

υπολογισμό κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών παραμέτρων, όπως η πιθανότητα απώλειας σύνδεσης, τη χωρητικότητα 

τηλεπικοινωνιακού καναλιού, κτλ, οι οποίοι περιγράφουν της ποιότητα επικοινωνίας σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. 

Παράλληλα, στόχο αποτελεί και η εκμάθηση τεχνικών προσομοίωσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων με τη χρήση 

κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού. 
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