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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 

 Κοζάνη, 24-08-2020 

  Αριθμ. Πρωτ. 7998 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων  : 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   

 

 Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 

Εργοθεραπείας  της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αποκατάσταση βαρέως πασχόντων ασθενών με 

καρδιαγγειακά νοσήματα που νοσηλεύονται σε μονάδες». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7304/10-

07-2020 (ΑΔΑ: 6Ρ0Σ469Β7Κ-Ο0Ω) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.  1223/03-08-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP17590. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 

τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 

(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 

εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος Εργοθεραπείας (Διεύθυνση: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ,  τ.κ.50200, Πτολεμαϊδα  τηλ.2461068000). 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την παραπάνω  θέση   λήγει στις  28-

10-2020 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 

Πληροφορικής της Σχολής Θετικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα 

του  Επίκουρου με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτικές και αριθμητικές μέθοδοι στη μαθηματική 

μοντελοποίηση». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7296/10-07-2020 (ΑΔΑ:699Ω469Β7Κ-79Υ) 

δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1223/03-08-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  

APP17589. 

 Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 

Πληροφορικής της Σχολής Θετικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα 

του  Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών 

και Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7298/10-07-2020 

https://apella.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΗ9Σ469Β7Κ-ΣΞΒ
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(ΑΔΑ: 60Γ6469Β7Κ-ΩΕΥ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.  1223/03-08-2020  τ.Γ’  και αναρτήθηκε στο σύστημα 

ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  ΑΡΡ17588 για τη θέση του Επίκουρου  Καθηγητή και με κωδικό ΑΡΡ17587 για τη 

θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 

τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 

(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 

εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος Πληροφορικής (διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα -Καστοριά , τηλ. 24670-87062)  

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την  παραπάνω θέση   λήγει στις  28-

10-2020 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού  

Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του  Επίκουρου  ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 

«Ψυχολογία Ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/ή αναπηρίες: Ανίχνευση-Αξιολόγηση-

Παρέμβαση». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7300/10-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΞ0469Β7Κ-Ζ4Δ) 

δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.  1223/03-08-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  

ΑΡΡ17594 για τη θέση του Επίκουρου  Καθηγητή και με κωδικό ΑΡΡ17592 για τη θέση του Αναπληρωτή 

Καθηγητή.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 

τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 

(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 

εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών  (υπεύθυνη κ. Ελένη Φωτιάδου, διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής 

Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100) 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  τις   παραπάνω θέσεις   λήγει στις  

28-10-2020 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Προκήρυξη μιας κενής 

οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 

https://apella.minedu.gov.gr/
https://apella.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΗ9Σ469Β7Κ-ΣΞΒ
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Προϊόντων και Συστημάτων  της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικές ελέγχου ροών σε πραγματικό 

χρόνο, με εφαρμογές σε δίκτυα κυκλοφορίας οχημάτων και δίκτυα υδάτων»..Η προκήρυξη της θέσης 

υπ’ αριθμ. 7302/10-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ9Ω469Β7Κ-Π66) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.  Φ.Ε.Κ.  1223/03-08-

2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP17591. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα 

τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» 

(https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 

εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του 

Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  (Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης , τηλ. 24610-

68255) 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την  παραπάνω θέση   λήγει στις  28-

10-2020 

 

 

Ο Πρύτανης  

 

 

             Θεόδωρος Θεοδουλίδης  

https://apella.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΗ9Σ469Β7Κ-ΣΞΒ
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