
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 

 Κοζάνη, 08-04-2022 
 

  Αριθμ. 4967 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των  παρακάτω θέσεων  : 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   
 

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών 
Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνία με έμφαση στις Δημόσιες Σχέσεις». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ 
αριθμ. 4246/02-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΘΩ469Β7Κ-Φ7Ψ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 762/Γ/04-04-2022 και 
αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP26836 
 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 ενός μήνα  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 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (υπεύθυνη Δούμα Αθηνά, Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα-
Καστοριά, Τηλ. 2467 440021). 

 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την   παραπάνω θέση   λήγει στις  18-
05-2022 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
 

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας και του Πολιτισμού». Η προκήρυξη της 
θέσης υπ’ αριθμ. 4244/02-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΧ72469Β7Κ-9ΡΠ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 762/Γ/04-04-2022 
και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP26837. 
 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 ενός μήνα  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 Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπεύθυνη Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου, Διεύθυνση: 
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, Τηλ. 23850 55002-5). 

 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την   παραπάνω θέση   λήγει στις  18-
05-2022 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   
 

Μία κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

https://apella.minedu.gov.gr/
https://apella.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΑΞ469Β7Κ-ΩΦΖ



με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Φυσικών Διεργασιών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 
4171/28-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ63469Β7-ΝΛΞ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 762/Γ/04-04-2022 και αναρτήθηκε 
στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP26838. 
 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 ενός μήνα  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 Χημικών Μηχανικών (υπεύθυνος Ευριπίδης Τσατσιάδης, Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, Τηλ. 
24610 56654). 

 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την   παραπάνω θέση   λήγει στις  18-
05-2022 
 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

Μία κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)  του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγρομετεωρολογία». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4169/28-
02-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΙΣ469Β7Κ-ΛΤΟ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 762/Γ/04-04-2022 και αναρτήθηκε στο 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό  APP26841 
 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 ενός μήνα  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 Γεωπονίας (υπεύθυνη Κωνσταντινίδου Άννα, Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου Φλώρινα , Τηλ. 
23850 54610). 

 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για  την   παραπάνω θέση   λήγει στις  18-
05-2022 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 Ο Πρύτανης  
 
 
        Θεόδωρος Θεοδουλίδης  

https://apella.minedu.gov.gr/
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ΑΔΑ: ΩΔΑΞ469Β7Κ-ΩΦΖ
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