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Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.Σ138/12-05-2021 συνεδρίασή 
της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 
ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

      ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη 

Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr  (Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 
Τ.Κ. 50150,  τηλ. 2461068255, από 25-05-2021 μέχρι 07-06-2021).  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (το τμήμα 
επιλέγει τις προϋποθέσεις).  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην 
ιστοσελίδα www.uowm.gr).  

2. Βιογραφικό σημείωμα  
3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (πτυχίο, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής, διδακτορικό κ.λ.π.). Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, 
τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας των αρμοδίων οργάνων 
(ΔΟΑΤΑΠ) και υπόμνημα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές τους και περιλήψεις των 
δημοσιεύσεων. 

4. Πιστοποιητικό τύπου Α’ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου. 
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται και η 

ημερομηνία γεννήσεως και ο τρόπος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. 
6.  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (ζητείται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο φωτοαντίγραφο της 
Αστυνομικής Ταυτότητας). 
7. Βεβαιώσεις υγείας από παθολόγο και ψυχίατρο. 

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη     
Κοίλα    Κοζάνης  

            Τ.Κ. 50100 Κοζάνη 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                   

Ορθή Επανάληψη  
Κοζάνη, 24-05-2021 

                   Α.Π.: 5458 
      
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
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8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε 
άλλους φορείς εκτός του Π.Δ.Μ. 

Τα δικαιολογητικά 5 έως 9 θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή 
τους στην Γραμματεία του Τμήματος  η οποία έχει την υποχρέωση να ελέγξει την γνησιότητα τους 
(ν.4250/2014) πριν την σύναψη της σύμβασης. 

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι 
απαραίτητοι πόροι.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις, και τα δικαιολογητικά τους 

ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση mre@uowm.gr δηλώνοντας τα 
γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν, από 25-05-2021 μέχρι 07-06-2021. 
 

 
 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
- Γραφείο Πρυτανείας 
- Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  
-Διεύθυνση Διοικητικού 
 
 

  
 Ο Πρύτανης   

  
 
 

Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
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