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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 2018-

2019»  

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

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 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5030570, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς 
Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 30/09/2019 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον 
Καθηγητή κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, σύμφωνα με την από 295/22-06-2018 απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε έγκρισης υποβολής πρότασης και ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου, την από 
298/09-07-2018 απόφαση έγκρισης του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε, την από 
299/26-07-2018 επικαιροποίηση του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε και την από 
301/23-8-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε για την επαναπροκήρυξη των 
μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου «Ρύπανση Περιβάλλοντος» προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, 
κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή 
διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται στο 
Επιστημονικό Πεδίο «Ρύπανση Περιβάλλοντος» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, σύμφωνα με την αρ. Συν. 25/31.5.2018 απόφαση που αφορά την έγκριση των 
μαθημάτων του τμήματος και αρ. Συν. 28/22.8.2018 απόφαση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
που αφορά την επαναπροκήρυξη των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου «Ρύπανση 
Περιβάλλοντος’, την υπ’ αριθμ. 59/17-05-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, και αναλυτικά περιγράφονται στον 
πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται 
να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση που επαναπροκηρύσσεται για το Επιστημονικό 
Πεδίο «Ρύπανση Περιβάλλοντος» προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του Επιστημονικού αυτού 
Πεδίου, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε 
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο 
επιστημονικό πεδίο. 

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

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 
Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και του 
ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2008 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 
όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 1 έως 60, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό 
πεδίο επιλογής 

1 - 20  

β) συναφής προηγούμενη διδακτική εμπειρία, (βλ. 
Σημείωση 1) 

0 - 10  

γ) συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια με το επιστημονικό πεδίο επιλογής (βλ. 
Σημείωση 2) 

0 - 20  

δ) συναφή μεταδιδακτορική έρευνα & εμπειρία  (βλ. 
σημείωση 3) 

0 - 10  

Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 
στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 40, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

α) ποιότητα περιγραφής (δομή, οργάνωση, κατανομή της 
ύλης) 

0 - 25 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

0 –15  

Σημείωση 1:  
• Έως πέντε (5) έτη: 5 μονάδες 
• Άνω των πέντε (5) ετών: 10 μονάδες 

Σημείωση 2:   
Α) μέχρι 5 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 5 μονάδες  
για >6 και ≤12 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 10 μονάδες 
για >13 και ≤20 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες 
για >20 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 20 μονάδες 
 
Β) για τις συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια θα ισχύσει σταθμισμένος 
συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τον συντελεστή απήχησης (Impact Factor-IF) του περιοδικού: 
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Για συντελεστές απήχησης περιοδικών > 3,500: πολλαπλασιαστής Β1=1. 
Για συντελεστές απήχησης περιοδικών >2,500 και ≤3,499: πολλαπλασιαστής Β2=0,8. 
Για συντελεστές απήχησης περιοδικών >1,500 και ≤2,499: πολλαπλασιαστής Β3=0,6. 
Για συντελεστές απήχησης περιοδικών >0,100 και ≤1,499: πολλαπλασιαστής Β4=0,4. 
Λοιπές συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις με συντελεστή απήχησης < 0,100 και συναφείς 
ανακοινώσεις σε Εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, πολλαπλασιαστής  Β5=0,2. 
 
Γ) για τις συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές θα 
ληφθεί υπόψη και η αναγνωρισιμότητα του έργου των υποψηφίων με τον δείκτη h όπως προκύπτει 
για τον κάθε υποψήφιο στην βάση δεδομένων Scopus αφαιρώντας τις αναφορές όλων των συ-
συγραφέων: 
 
Για h δείκτη ίσο και μεγαλύτερο του 7: πολλαπλασιαστής Γ1=1. 
Για h δείκτες 5 ή/και 6: πολλαπλασιαστής Γ2=0,9. 
Για h δείκτες 3 ή/και 4: πολλαπλασιαστής Γ3=0,8. 
Για h δείκτες 1 ή/και 2: πολλαπλασιαστής Γ4=0,7. 
Για h δείκτη ίσο με 0: πολλαπλασιαστής Γ5=0,5. 
 
Προς διευκόλυνση ο τύπος βαθμολογίας: 
 
Συνολική Βαθμολογία = Α*συντελεστής Β*συντελεστής Γ 
 
Όπου  

(αριθμός δημοσιεύσεων με IF > 3,500*B1)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF 
>2,500 και ≤3,499*B2)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF >1,500 και 

≤2,499*B3)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF >0,100 και 
≤1,499*B4+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF< 0,100 *B5) 

Συντελεστής Β = 

Συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων 
 

Σημείωση 3:  
• Έως πέντε (5) έτη: 5 μονάδες  
• Άνω των πέντε (5) ετών: 10  

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 4 αποτελεί 
λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.  

Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε, με πρόταση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος, από την Επιτροπή Ερευνών ΠΔΜ. 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ. 
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα περιλαμβάνονται 
τυχόν αποκλεισθέντες. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα 
επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων 
υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  
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 
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 
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δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων 
κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (https://uowm.gr/) καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. (https://rc.uowm.gr/)  

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 1/1/2008. 

� 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. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί ως Πανεπιστημιακός  Υπότροφος 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 
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.  
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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, 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 
(σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε 
αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων. 
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 το 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. 
αριθμ.  61/6-6-2018 απόφαση Συγκλήτου και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική 
περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

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 
13/9/2018   και   ώρα   14:00   στην   ηλεκτρονική   πλατφόρμα   υποβολής  

https://rc.uowm.gr/?page_id=4365  

ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• Αίτηση Υποψηφιότητας 
• Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου 

Επιστημονικού Πεδίου 
• Βιογραφικό Σημείωμα 
• 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. 
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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 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. 

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. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κα Χρύσα Ιακωβίδου  (τηλ. 2461056440, email: 
ciakovidou@uowm.gr) ή/και στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου στα παρακάτω στοιχεία: 

 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, κα. Κορίνα Χαριτάκη (τηλ: 2461056654 email: 
kcharitaki@uowm.gr) 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του επιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
Εκτελών χρέη Αναπληρωτή Πρύτανη 

Καθηγητής Μαρνέλλος Γεώργιος 
 
Παραρτήματα:  
1. Πίνακας Μαθημάτων για το  Επιστημονικό Πεδίο Ρύπανση Περιβάλλοντος (Παράρτημα 
Ι) 
2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ) 
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Παράρτημα Ι : Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 
 

1. Πίνακας Μαθημάτων 
 

Τμήμα Κωδικός 
Τίτλος 

Μαθήματος 
Εξάμηνο 

Διδακτικές 
Μονάδες 

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Ώρες 
Θεωρίας 

Ώρες 
Εργαστηρίου 

Κατηγορία 
Μαθήματος 

Επιστημονικό 
Πεδίο 

Σύνολο 
Θέσεων 

ΜΠ702 

Εξυγίανση και 
Αποκατάσταση 
Ρυπασμένων 

Χώρων 

Χειμερινό 2 5 5  Υποχρεωτικό 

ΜΠΧ12 
Διαχείριση Τοξικών 

και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων 

Χειμερινό 1,5 4 4  Επιλογής 
ΤΜΠ 

ΜΠΕ02 
Ειδικά Θέματα 

Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής 

Εαρινό 1,5 4 4  Επιλογής 

Ρύπανση 
Περιβάλλοντος 

 
1 
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Παράρτημα ΙΙ : Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 
 

Τμήμα Κωδικός 
Τίτλος 

Μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

ΜΠ702 

Εξυγίανση και 
Αποκατάσταση 
Ρυπασμένων 

Χώρων 

Σχεδιασμός συστημάτων in-situ και ex-situ αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και υδροφόρων φορέων από 
(χλωριωμένες ή μη) οργανικές ενώσεις. Σχεδιασμός βιολογικών φραγμάτων υπεδάφους. Λειτουργία 
βιοαντιδραστήρων τύπου SBR. Ιδιαιτερότητες αποκατάστασης θαλάσσιων οικοσυστημάτων από πετρελαιοκηλίδες. 
Μορφές αυτοαποκατάστασης περιβάλλοντος. Σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων φυτοαποκατάστασης εδάφους 
/υπογείων υδάτων από οργανικές ενώσεις ή βαριά μέταλλα. Σχεδιασμός βιοφίλτρων αέρος για έλεγχο οσμών και 
επικινδύνων και τοξικών αερίων. Μεταφορά και τύχη ρύπων στο έδαφος. Υδροδυναμικές (συμμεταφορά, 
διασπορά, διάχυση), αβιοτικές (προσρόφηση, εξάτμιση, ιονανταλλαγή, υδρόλυση, κ.λ.π.) και βιοτικές διεργασίες, 
που λαμβάνουν χώρα στο υπέδαφος. Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών (φυσικοχημικές, βιολογικές και 
θερμικές μέθοδοι) – βασικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμός συστημάτων, απόδοση και καταλληλότητα, 
μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Τεχνολογίες αποκατάστασης ρυπασμένων υδροφορέων (in-situ, ex-situ και on-
site τεχνολογίες) – βασικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμός συστημάτων, απόδοση και καταλληλότητα, μειονεκτήματα 
και πλεονεκτήματα. 

ΜΠΧ12 

Διαχείριση 
Τοξικών και 
Επικίνδυνων 
Αποβλήτων 

Ορισμός τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, βασικά χαρακτηριστικά, Τεχνικές πτυχές της 

διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, αξιολόγησης των 

κινδύνων, μείωση – ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση και 

ανάκτηση, ανακύκλωση, εκτίμηση απόδοσης ανακύκλωσης, αποθήκευση, χρήση και διαχείριση 

δοχείων, διαχείριση δεξαμενών, συμβατότητα αποβλήτων, μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση, 

ανάλυση κύκλου ζωής (LCA), υγειονομική ταφή τοξικών αποβλήτων, φυσικοχημικές, θερμικές και 

βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας, ειδικές κατηγορίες τοξικών αποβλήτων, βασικές έννοιες 

τοξικολογίας, οξεία και χρόνια τοξικότητα, βασικές αρχές ανάλυσης επικινδυνότητας, αναγνώριση 

κινδύνου, εκτίμηση έκθεσης και τοξικότητας, χαρακτηρισμός επικινδυνότητας, τεχνολογίες 

αποκατάστασης. 

Τμήμα 
Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 

ΜΠΧ02 
Ειδικά Θέματα 

Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής 

Στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και λειτουργίας του 

Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) για την περιοχή Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώρινας. Θα 

πραγματοποιηθούν επισκέψεις στη Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας, στα ορυχεία του  Λιγνιτικού 

Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, και στους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της περιοχής. 
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