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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΨΒ3Δ469Β7Κ-11Σ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 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 2021-2022» 

 

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 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5130618, 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 01/10/2021 έως 31/12/2022 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή 

του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Ταουσανίδη Νικόλαο, σύμφωνα με την από Ε1/Σ138/12-
05-2021 απόφαση της Συγκλήτου, καθώς και την από 410/26-05-2021 απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών ΠΔΜ έγκρισης υποβολής πρότασης και ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου, τις από 419/01-
09-2021 και 421/15-09-2021 αποφάσεις για προκήρυξη των θέσεων καθώς και τις από 423/29-09-

2021 και 424/06.10.2021 αποφάσεις έγκρισης του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε, 
προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για τα μαθήματα που 

ορίζονται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που 
κατανεμήθηκαν με την αριθμ. Ε1/Σ138/12-05-2021 Απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Τμήματα: Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Επικοινωνίας και 

Ψηφιακών Μέσων, Ψυχολογίας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μαθηματικών, 
Πληροφορικής, Γεωπονίας,  Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών 
Επιστημών και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. 

 

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 2021-2022. 
Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος   οφείλει   να   διδάξει  όλα  τα  μαθήματα  που  έχουν  

οριστεί  στα  συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. 
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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 01.01.2011 
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 Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό πεδίο επιλογής 0 – 20 

4.2 
Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια με το 
επιστημονικό πεδίο επιλογής (βλ. Σημείωση 1) 

0 – 48 

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

5 
Αξιολόγηση 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 

 
Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια 1, 2, & 3 και η βαθμολογία στα κριτήρια 4 & 5 είναι πάνω από 

το κατώφλι,  η συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός δυνητικού ωφελούμενου θα 

προσαυξάνεται κατά 20%, εάν δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς 

και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.  
 

1. Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα 
πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρει ότι 

δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των 

προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 
2014-2020. 

2.  Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης 
συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των 

προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ. 
 
Σημείωση 1: 

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση 48 × 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, βαθμολογεί την 

ποιότητα του δημοσιευμένου έργου όπως περιγράφεται κάτωθι: 
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i. Ο δείκτης Β θα πρέπει να ισούται με 1 εάν το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου είναι υψηλού 
κύρους και δημοσιεύεται κατά κύριο λόγο σε περιοδικά που κατατάσσονται υψηλά σε γνώστες 

λίστες αξιολόγησης (Scimago/Q1).  

ii. Ο δείκτης Β θα πρέπει να ισούται με 0,7 εάν το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλού κύρους και δε δημοσιεύεται κατά κύριο λόγο σε περιοδικά που 

κατατάσσονται πολύ υψηλά σε γνώστες λίστες αξιολόγησης (Scimago/Q2). 

iii. Ο δείκτης Β θα πρέπει να ισούται με 0,4 εάν το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου 

δημοσιεύεται κατά κύριο λόγο σε περιοδικά που κατατάσσονται χαμηλά σε γνώστες λίστες 
αξιολόγησης (Scimago/Q3 ή Q4) 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 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 (Scimago) 

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 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.  

 

Σημείωση 2:   

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

δραστηριότητα ή εργασία σχετική με το Επιστημονικό πεδίο επιλογής που πιστοποιείται από 
αντίστοιχα τεκμήρια των Φορέων απασχόλησης. Συναφής μεταδιδακτορική έρευνα & εμπειρία άνω 

των τριάντα έξι  (36) μηνών βαθμολογείται με το μέγιστο (8), κάτω των τριάντα έξι  (36) μηνών 
βαθμολογείται αναλογικά (στρογγυλοποίηση στη μονάδα). 

 

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/ με 

αναφορά στους αρ. πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υποψηφίων 

  

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

Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

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
https://rc.uowm.gr/
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του Ν. 2472/1997. Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα 
(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση rc-proskliseis@uowm.gr εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη  Διαύγεια και στην ιστοσελίδα 

του ΕΛΚΕ ΠΔΜ. 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). 
 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. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα προβεί στην 
επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα 

ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση και όσων 

παρασχεθούν απευθείας από τον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο τυχόν προσωπικής συνέντευξης, με 
σκοπό την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, την 

κατάταξη των αποτελεσμάτων σε σχετικό πίνακα και την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης στο 
Διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ), 

την αξιολόγηση τυχόν ένστασης από την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών και τη σύναψη σύμβασης με 

τον κατάλληλο ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Νομική βάση για την 
επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

(λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης και, σε περίπτωση σύναψης, εκτέλεση της σύμβασης) 
και η παράγραφος 1 στοιχείο ε του ίδιου άρθρου και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση 

καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας) και, 

για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Διαδίκτυο, νομική βάση αποτελεί η παράγραφος 1 
στοιχείο γ του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση). Τα 

προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στον κατά περίπτωση φορέα χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, 
Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.), στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο της διαδικασίας αρχές ή 

υπηρεσίες και ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνυποψήφιους έχοντες υπέρτερο έννομο προς τούτο 
συμφέρον, κατόπιν γραπτής αίτησής τους. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων ή έγερσης 

νομικών αξιώσεων, τα δεδομένα των απορριφθέντων υποψηφίων θα αποθηκεύονται για χρονικό 

διάστημα μέχρι έξι μήνες από τη λήξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, 

διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην 

επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και 

περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κ. Διονύσιο 

Καλογερά, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην 
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των 

προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Γίνεται μνεία ότι κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά τα ως άνω, οι υποψήφιοι 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δικαιολογητικά των λοιπών υποψηφίων που ελήφθησαν υπόψη για 
τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, κατόπιν γραπτής αίτησής τους κι εφόσον η χορήγησή τους είναι 

mailto:rc-proskliseis@uowm.gr
https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%5B
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
http://www.dpa.gr/
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απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του υπέρτερου έννομου συμφέροντος των μη επιτυχόντων 
υποψηφίων ή των υποψηφίων που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, το οποίο έγκειται στον έλεγχο της 

διαδικασίας επιλογής. 
 

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 1/1/2011. 

 

- 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. Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται η 

προσκόμιση σχετικής άδειας άσκησης της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση αδυναμίας 

έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας ο Δικαιούχος προβαίνει στην κλήση του επόμενου, 
στην σειρά κατάταξης υποψηφίου 

 

4. Κατά  τη  διάρκεια  του  ακαδημαϊκού  έτους  κάθε  ωφελούμενος  μπορεί  να  διδάξει  

μαθήματα  σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα. 

 

5. 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. 

 

6. 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.  
 

7. 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 

ΑΔΑ: 654Δ469Β7Κ-Ε4Ψ
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(400,00€)   κατ’   ανώτατο   όριο  ανά  ακαδημαϊκό  εξάμηνο  (μετά  από  κατάθεση  των  
σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – 

διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Η παραπάνω 
προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη παράγραφο 

(σημείο 5).  
 

8. 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  το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το  οποίο εγκρίθηκε με  
την υπ’ αριθμ. 45/05-04-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και συμπεριλαμβάνουν 

και την επαναληπτική εξεταστική περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022. 

 
9. 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 Διαύγεια. 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 21/10/2021 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 

https://rc.uowm.gr/?page_id=72103 

 
ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας 
2. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας  Μαθήματος  για  κάθε  μάθημα  του αιτούμενου 

Επιστημονικού Πεδίου 

3. Βιογραφικό Σημείωμα συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν 

τα διαλαμβανόμενα σε αυτό 

4. Φωτοαντίγραφο   Διδακτορικού   Τίτλου    Σπουδών    της    ημεδαπής    ή    της    
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

5. Βεβαίωση   από   την   Γραμματεία   Τμήματος/Σχολής,   από   την   οποία   θα   προκύπτει   
η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής  

6. Αντίγραφο του Πτυχίου / Διπλώματος του βασικού τίτλου σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο 

βαθμός Πτυχίου / Διπλώματος 
7. Βεβαιώσεις απόδειξης μεταδιδακτορικής έρευνας & εμπειρίας 

8. 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 

9. Ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλει σχετική 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει επιλεγεί σε 
πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων 

ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014- 2020 

 
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. 

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
https://rc.uowm.gr/?page_id=72103
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Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών 

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

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

της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης (ID ΤΔΠ 234472) ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί 

το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως για αυτή. 

 
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: 
 

o Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  κα Μέλλιου Βασιλική (τηλ: 

2461056504, email: vmelliou@uowm.gr) 
o Τμήμα Ψυχολογίας, κ. Μελίσσας Λάζαρος (τηλ. 23850 55200, email: (lmelissas@uowm.gr) 

o Τμήμα Πληροφορικής, κα. Γεώργιος - Χρήστος Δώρος (τηλ: 24670 87062,  email: 
gdoros@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 Πρόεδρος  

της  Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΠΔΜ 

 
Καθ. Μαρόπουλος Στέργιος 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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
tel:2385055200
mailto:lmelissas@uowm.gr
ΑΔΑ: 654Δ469Β7Κ-Ε4Ψ
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Παραρτήματα: 

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

2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ) 
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Παράρτημα Ι : Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 

 

 

1.  Πίνακας Μαθημάτων –Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Τμήμα Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 
Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Ώρες 
Θεωρίας 

Ώρες 
Εργαστηρίου 

Κατηγορία 
Μαθήματος 

Επιστημονικό 
Πεδίο 

Σύνολο 
Θέσεων 

ανά 
Τμήμα 

Τ
Μ

Η
Μ

Α
 Η

Λ
Ε
Κ
Τ
Ρ
Ο

Λ
Ο

Γ
Ω

Ν
 Μ

Η
Χ
Α
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 &

 Μ
Η

Χ
Α
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 

Υ
Π

Ο
Λ
Ο

Γ
ΙΣ

Τ
Ω

Ν
 

ΗΝ5161 
Τεχνολογία Υλικών 
(Τ.Ε.) 

Χειμερινό  3 2 - Υποχρεωτικό 

Τεχν. Υλικών / 
Διαχείριση Έργων 

1 ΗΝ5740 
Διαχείριση Τεχνικών 
Έργων (Τ.Ε.) 

Χειμερινό  3 2 - Επιλογής 

Ε38-Η Διοίκηση Έργων Εαρινό  5 4 - Ελεύθερης 

Επιλογής 

ΑΔΑ: 654Δ469Β7Κ-Ε4Ψ
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ΗΝ5730 PLC – CIM (Τ.Ε.) Χειμερινό  6 3 2 Υποχρεωτικό 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 1 HN5720 
Τεχνολογία Υψηλών 

Τάσεων (Τ.Ε.) 
Χειμερινό  6 3 2 Επιλογής 

ΕΥΗ3 Συστήματα SCADA Εαρινό  5 2 2 Επιλογής 
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2.  Πίνακας Μαθημάτων –Τμήμα Ψυχολογίας 

Τμήμα Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 
Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Ώρες 
Θεωρίας 

Ώρες 
Εργαστηρίου 

Κατηγορία 
Μαθήματος 

Επιστημονικό 
Πεδίο 

Σύνολο 
Θέσεων 

ανά 
Τμήμα 

Τ
Μ

Η
Μ

Α
  
Ψ

Υ
Χ
Ο

Λ
Ο

Γ
ΙΑ

Σ
 

Ψ-ΥΕ303 Ηθική Ανάπτυξη  Χειμερινό 3 4 3 0 

ΚΑΤ’ 

ΕΠΙΛΟΓΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία ΙΙ: 

Εφηβεία έως 
ύστερη ενήλικη 

ζωή 

1 

Ψ-Υ015 

Αναπτυξιακή 
Ψυχολογία ΙΙ: 

Εφηβεία έως 

ύστερη ενήλικη 
ζωή 

Εαρινό 4 5 3 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Ψ-ΥΕ309 

 

Εφηβεία και 
Αναδυόμενη 

Ενηλικίωση 

 

Εαρινό 3 4 3 0 

 
ΚΑΤ’ 

ΕΠΙΛΟΓΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Ψ-ΥΕ507 

Γονεϊκότητα και 

Συμβουλευτική 

Γονέων   

Χειμερινό 3 4 3 0 

ΚΑΤ’ 

ΕΠΙΛΟΓΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Συμβουλευτική 
Ψυχολογία 

1 
 Ψ-ΥΕ501 Θετική Ψυχολογία  Χειμερινό 3 4 3 0 

ΚΑΤ’ 

ΕΠΙΛΟΓΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 Ψ-ΕΕ603 
Θάνατος και η 
διαχείριση του 

πένθους 

Εαρινό 3 4 3 0 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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3.  Πίνακας Μαθημάτων – Τμήμα Πληροφορικής 

Τμήμα Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 
Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Ώρες 
Θεωρίας 

Ώρες 
Εργαστηρίου 

Κατηγορία 
Μαθήματος 

Επιστημονικό 
Πεδίο 

Σύνολο 
Θέσεων 

ανά 
Τμήμα 

Τ
Μ

Η
Μ

Α
 Π

Λ
Η

Ρ
Ο

Φ
Ο

Ρ
ΙΚ

Η
Σ
 

Ζ1 
ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
Χειμερινό 6 6 2+0+2=4 0 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΑ 1 

ΜΔΖ2 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
Χειμερινό 8 8 2+3=5 0 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
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Παράρτημα ΙΙ : Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 
 

 
Τμήμα 

 
Κωδικός 

Τίτλος 
Μαθήματος 

 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

ΤΜΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΗΝ5161 
Τεχνολογία Υλικών 

(Τ.Ε.) 

Διδακτέα ύλη 

•  Δομή των υλικών  

•  Στερεοποίηση, ατέλειες στη δομή, διάχυση στα στερεά  
•  Ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών: Μεταφορείς ηλεκτρικού φορτίου και ηλεκτρική  

αγωγιμότητα, ατομικές και μοριακές ενεργειακές στάθμες, ηλεκτρονικοί αγωγοί,  
ενδογενείς ημιαγωγοί, εξωγενείς ημιαγωγοί.  

•  Μονωτικά (διηλεκτρικά) υλικά ηλεκτρολογίας: Θεωρία των διηλεκτρικών ιδιοτήτων  
των στερεών, ηλεκτρομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται (ιδιότητες,  

εφαρμογές)  

•  Μαγνητικές ιδιότητες – Μαγνητικά υλικά  
•  Οπτικές, θερμικές και μηχανικές ιδιότητες  

•  Βιομηχανικά μέταλλα και κράματα: Χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Χαλκός, Αλουμίνιο,  
Μαγνήσιο, Ψευδάργυρος, Μόλυβδος, Τιτάνιο κ.ά. και τα κράματά τους   

•  Ειδικές ηλεκτρικές χρήσεις μετάλλων και κραμάτων  

•  Πολυμερή: Βασικοί ορισμοί και έννοιες, θερμοπλαστικά και θερμοστατικά  
πλαστικά, ελαστομερή (δομή, ιδιότητες και εφαρμογές)  

•  Κεραμικά, Ύαλος (δομή, ιδιότητες και εφαρμογές)  
•  Σύνθετα υλικά  

•  Συγκολλητικά υλικά 

HN5740  
Διαχείριση Τεχνικών 

Έργων (Τ.Ε.)  

Διδακτέα Ύλη:  
• Διαγράμματα Gantt, κομβικά και τοξωτά δίκτυα  

• Γεγονότα έναρξης και λήξης  

• Ενωρίτεροι και βραδύτεροι χρόνοι εκτέλεσης  
• Ημερήσια κατανομή εργαζομένων  

• Αμεσο – Εμμεσο κόστος  
• Συμπίεση χρόνου  

• Εκτίμηση πιθανότητας υλοποίησης του έργου  

• Αξιολόγηση πορείας  
• Αναθεώρηση κόστους  

ΑΔΑ: 654Δ469Β7Κ-Ε4Ψ



15 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ε38-Η  Διοίκηση Έργων  

Έργο : Έννοια, χαρακτηριστικά και είδη έργων. Βασικοί παράγοντες και μεταβλητές που επηρεάζουν τη λειτουργία, 

υλοποίηση και επι-τυχία ενός έργου. Περιβάλλον και Ομάδες που επηρεάζουν την υλοποίηση ενός έργου. Κύκλος Ζωής 
Έργων. Σύνδεση κόστους, ποιότη-τας, προστιθέμενης αξίας και Κύκλου Ζωής. Κριτήρια επιλογής και τεχνικές αξιολόγησης 

έργων. Οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση έργων. Work, Product, Cost και Organization Breakdown Structure. Πόροι 

έργων. Δραστηριότητες, ορόσημα και χρονοπρογραμματι-σμός. Δικτυωτή ανάλυση : ΑΟΑ και AON, CPM και PERT. Χρόνος, 
κόστος και Συμπίεση Έργων. Σύνταξη και παρακολούθηση Προϋπολο-γισμού έργων. Θεμελιώδεις δείκτες παρακολούθησης 

υλοποίησης έργων : CPI (Cost Performance Index) και SPI (Schedule Performance Index)  

 

ΗΝ5730 PLC – CIM (Τ.Ε.) 

• Αρχή λειτουργίας ενός προγραμματιζόμενου ελεγκτή(PLC) 

• Κατασκευαστική δομή ενός προγραμματιζόμενου ελεγκτή(PLC) 
• Προγραμματισμός λογικών κυκλωμάτων με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους-εξόδους 

• Προγραμματιζόμενα στοιχεία λογικών ελεγκτών (Timer, Counter, Compare, Clock, Shift 
register) 

• Προγραμματισμός ολοκληρωμένων βιομηχανικών κυκλωμάτων με τη χρήση PLC 

• Προγραμματισμός διαδοχικών διαδικασιών 
• Περιφερειακές συσκευές , ένταξη αυτών σε ολοκληρωμένα κυκλώματα και εποπτικός 

έλεγχος 
• Teleservice βιομηχανικών μηχανημάτων 

• Διασυνδέσεις συσκευών με πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως : Profibus,Interbus 

• Επικοινωνία συσκευών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων ISBN,INTERNET κ.α. 
• Δίκτυα προγραμματιζόμενων ελεγκτών με περιφερειακή κατανεμημένη λογική 

• Μελέτη και ανάλυση συγκεκριμένων βιομηχανικών κυκλωμάτων από υπάρχουσες ολοκληρωμένες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις 

HN5720 
Τεχνολογία Υψηλών 

Τάσεων (Τ.Ε.) 

i. Μελέτη των μηχανισμών διάσπασης στα μονωτικά υλικά 

ii. Παραγωγή και μέτρηση των υψηλών τάσεων 

iii. Μεταβατικά φαινόμενα και υπερτάσεις στα συστήματα ισχύος 

iv. Θέματα διαβάθμισης της μόνωσης 
v. Εφαρμογές υψηλών τάσεων 

vi. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία των γραμμών μεταφοράς, 
vii. Θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 

ΕΥΗ3 Συστήματα SCADA 

• Σύντομη εισαγωγή στα συστήματα SCADA  
• LabVIEW και Εικονικά Όργανα.  

• Λήψη (συλλογή) δεδομένων: Μέτρηση απλού αναλογικού σήματος και πολλαπλών αναλογικών σημάτων τάσης. 

Μέτρηση απλών και πολλαπλών σημάτων ρεύματος, μεταδότες 4-20mA  
• Χρήση Οργάνων στη Λήψη Δεδομένων (πρωτόκολλα επικοινω-νίας RS-232, GPIB, Ethernet)  

• Λήψη και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων μονάδων συνδεμένων μέσω ενός δικτύου TCP με χρήση 
της τεχνολογίας DataSocket.  

• Σύνδεση με βιομηχανικές συσκευές ελέγχου (PLC) και μεταφορά δεδομένων και πληροφορίας σε εφαρμογές χρηστών 

με χρήση OPC Server. 

ΑΔΑ: 654Δ469Β7Κ-Ε4Ψ
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Τμήμα 

 
Κωδικός 

Τίτλος 
Μαθήματος 

 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

ΤΜΗΜΑ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Ψ-ΥΕ303 Ηθική Ανάπτυξη  

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής. Στόχος του 

μαθήματος είναι η σε βάθος διερεύνηση των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών παραγόντων που 
κινητοποιούν ή/ και αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να συμπεριφέρονται ηθικά. Στα πλαίσια του μαθήματος 

συζητούνται κριτικά οι πιο επιδραστικές θεωρίες ηθικής ανάπτυξης και παρουσιάζονται τα σύγχρονα θεωρητικά πλαίσια 
που επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ηθική συμπεριφορά. Παράλληλα, συζητείται ο ρόλος των συναισθημάτων στην 

ηθική συμπεριφορά. Τέλος, παρουσιάζονται και συζητούνται σύγχρονα ζητήματα ηθικής καθώς και πρόσφατα 

ερευνητικά δεδομένα από τον χώρο της ηθικής ανάπτυξης. 

Ψ-Υ015 

Αναπτυξιακή 

Ψυχολογία ΙΙ: 
Εφηβεία έως 

ύστερη ενήλικη 

ζωή 

Μέσα από την αναλυτική περιγραφή της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου από την εφηβεία ως την ύστερη ενήλικη 
ζωή και τον θάνατο, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριώνμε τα ζητήματα που απασχολούν 

τον κλάδο της Δια Βίου Ανάπτυξης˙ θεωρίες που άσκησαν την μεγαλύτερη επίδραση, σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις και ερευνητικά ευρήματα. Με αναφορά στις βιολογικές αλλαγές που συντελούνται σε κάθε ηλικία, κατά 

την διάρκεια του μαθήματος συζητούνται οι αλλαγές που συντελούνται από την εφηβεία ως την ύστερη ενήλικη ζωή, 

σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο προσωπικότητας. Τέλος συζητούνται 
ζητήματα που αφορούν στην πορεία του ανθρώπου προς τον θάνατο.   

Ψ-ΥΕ309 

 

Εφηβεία και 

Αναδυόμενη 

Ενηλικίωση 
 

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται από αναπτυξιακή σκοπιά την περίοδο της εφηβείας και της αναδυόμενης ενηλικίωσης. 

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται θεωρίες, ερευνητικά ευρήματα καθώς και σύγχρονα ζητήματα που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη κατά την περίοδο της εφηβείας, αλλά και την μετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. 

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου παρουσιάζονται οι βασικές βιολογικές, γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

αλλαγές της περιόδου και διερευνώνται ψυχοκοινωνικά προβλήματα της εφηβείας και της αναδυόμενης ενηλικίωσης, 
όπως η ταυτότητα και η αυτονομία, οι φιλικές και ερωτικές σχέσεις, η σεξουαλικότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

η οικειότητα και η ανάληψη νέων ρόλων. Επιπλέον, αναδεικνύονται τα πλαίσια μέσα στα οποία λαμβάνει χώρα η 
μετάβαση στην ενήλικη ζωή, όπως η οικογένεια, οι παρέες, τα εκπαιδευτικά πλαίσια, η εργασία και η pop culture. 
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Ψ-ΥΕ507 

Γονεϊκότητα και 

Συμβουλευτική 
Γονέων   

Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο χώρο της οικογένειας και της 
εκπαίδευσης. θα παρουσιαστούν στρατηγικές πρόληψης και εμπειρικά τεκμηριωμένες παρέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα, 

βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και τέλος, πρακτικές συνεργασίας με γονείς και εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, 
θα αναφερθούν ζητήματα σχετικά με τα εξής: 

• Γονεϊκότητα: Το πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού  
• Βασικά Χαρακτηριστικά του Γονεϊκού Ρόλου  

• Θεωρίες Γονεϊκότητας  

• Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτη της οικογένειας: σύντομη ιστορική αναδρομή. Η Γενική Θεωρία των 
Συστημάτων και η οικογένεια ως σύστημα. Ο κύκλος ζωής της οικογένειας. Η οικογένεια ως πλαίσιο ανάπτυξης του 

παιδιού. Η αξιολόγηση της λειτουργίας της οικογένειας. Γονεϊκότητα, επικοινωνία, ρόλοι, δυσλειτουργία και επιπτώσεις 
στο παιδί (συναισθηματικές, μαθησιακές).  

• Το πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού: Ο Ιδανικός Γονιός, Τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού  

• Σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας: Γονεϊκή Εμπλοκή  
• Η Φύση της Εφηβείας: Η Πορεία προς την ανεξαρτησία 

• Επικοινωνία στην οικογένεια: Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης, Επίλυση Συγκρούσεων  
• Μέθοδοι τροποποίησης της «δύσκολης» συμπεριφοράς 

• Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτη της οικογένειας: σύντομη ιστορική αναδρομή. Η Γενική Θεωρία των 
Συστημάτων και η οικογένεια ως σύστημα. Ο κύκλος ζωής της οικογένειας. Η οικογένεια ως πλαίσιο ανάπτυξης του 

παιδιού. Η αξιολόγηση της λειτουργίας της οικογένειας. Γονεϊκότητα, επικοινωνία, ρόλοι, δυσλειτουργία και επιπτώσεις 

στο παιδί (συναισθηματικές, μαθησιακές).  
• Γενικοί και Ειδικοί στόχοι της Συμβουλευτικής Γονέων  

• Εφαρμογή Συμβουλευτικής Γονέων, Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου, Λειτουργία της Ομάδας, Τεχνικές 
παρέμβασης. 

Ψ-ΥΕ501 Θετική Ψυχολογία  

Το μάθημα ακολουθεί την εξής δομή, η οποία αντιστοιχεί στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου: 

1.Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία 

2. Φιλοσοφικές και ιστορικές καταβολές της Θετικής Ψυχολογίας 
3. Βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας Ι 

4. Βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας ΙΙ 
5. Θετικά στοιχεία του χαρακτήρα και αρετές 

6. Η θεωρία και η μέτρηση των θετικών συναισθημάτων 
7. Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας  

8. Η Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση  

9. Θετική Ψυχολογία και οργανωτική κουλτούρα 
10.Θετική Ψυχολογία και ψυχοθεραπεία 

11. Θετικά συναισθήματα στην πράξη 
12. Η Θετική Ψυχολογία από διαπολιτισμική σκοπιά 

13. Το μέλλον της Θετικής Ψυχολογίας 

 Ψ-ΕΕ603 
Θάνατος και η 
διαχείριση του 

πένθους 

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την έννοια του θανάτου και του αντίκτυπου που μπορεί να έχει ο θάνατος στις ζωές 

των ανθρώπων. Ανάμεσα στα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι:  
 οι σκέψεις για τον θάνατο και το υπαρξιακό άγχος θανάτου,  

 οι σκέψεις για τον θάνατο και η επίδραση τους στις πεποιθήσεις, τις στάσεις και την συμπεριφορά του ανθρώπου, 

 ο επικείμενος θάνατος και η διαχείρισή του από τον ίδιο τον ασθενή, την οικογένειά του ή και τους φροντιστές του, 

 ο επικείμενος θάνατος και η διαχείρισή του από επαγγελματίες υγείας, 

 ο αντίκτυπος που έχει ένας θάνατος κοντινού ανθρώπου, 

 το πένθος – τα στάδια του πένθους, 

 η διαχείριση του πένθους στα παιδιά, 

 

 • η διαχείριση του πένθους σε ενήλικες και ηλικιωμένους. 
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Τμήμα 

 
Κωδικός 

Τίτλος 
Μαθήματος 

 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ζ1 
ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Εισαγωγή στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων 
Τεχνολογία Frame Relay , ATM, SONET/SDH  

Τεχνολογίες Gigabit Ethernet, Xwdm 
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Τρίτης Γενιάς – UMTS  

WiFi – WiMAX  

LTE  
Δορυφορικές επικοινωνίες 

ΜΔΖ2 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Ανοιχτά κατανεμημένα συστήματα middleware και RPC, το πρότυπο TCP/IP, το παράδειγμα client/server για το 
διαδίκτυο.  

Βασικές τεχνολογίες του παγκοσμίου ιστού : HTTP , HTML, ΧΗΤML, CSS , JavaScript και JQuery, AJAX, DHTML, 

scriplets. Η τεχνολογία XMLXML DOM,XML Schema.  
Υπηρεσίες διαδικτύου SOAP, WSDL, UDDI, τις τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού RDF , RDF Schema, και τη διεπαφή 

και τεχνολογία CGI , Perl, Tel/SafeTel.  
Υπηρεσίες ευρετηρίου, DNS server hierarchy, X.500, DAP, LDAP protocols.  

Ανάκτηση πληροφοριών: Electronics mail, MIME , S/MIME, SMTP, POP, PPP, FTP, Mobile Code:Java, Active X, 

Javascript. 
Ζητήματα ασφαλείας και ρόλος TTPs. Κατανεμημένες τεχνολογίες: OMG/CORBA, MS/DCOM, Sun/JavaBeans, 

MobileSoftware agents.  
Γλώσσα προγραμματισμού java. Προγράμματα applets. Eφαρμογές Java και CORBA. Ζητήματα ασφαλείας applets στο 

διαδίκτυο 
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