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I. ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Περιφέρεια ενώνουν τις δυνάμεις 

τους για τη Δυτική Μακεδονία 

Αναβάθμιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας τους, επιδιώκουν τόσο η Περιφέρεια όσο και το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ τους. Στην κίνηση 

αυτή προέβησαν οι δύο αρχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θέλοντας να επισφραγίσουν την κοινή 

πεποίθηση για τη συνένωση  δυνάμεων των δύο τοπικών αρχών προς όφελος της Δυτικής Μακεδονίας. 

Το μνημόνιο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητή Θεόδωρο 

Θεοδουλίδη και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη και ουσιαστικά κατοχυρώνει 

θεσμικά δράσεις που θα αναπτύσσει η Περιφέρεια με τη συνδρομή και στήριξη του Πανεπιστημίου. Από 

την πλευρά της η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου 

καθώς και το έργο που επιτελεί τόσο ως εκπαιδευτικό όσο και ως ερευνητικό ίδρυμα. 

 
0  Πρύτανης  του Πανεπιστημίου κ. Θεοδουλίδης τόνισε τη βαρύνουσα σημασία που αυτό έχει ιδιαίτερα 
σε μία κομβική περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, ενόψει της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο. Για 
το λόγο αυτό η ενίσχυση και υποστήριξη του Ιδρύματος, θα είναι ένα από τα δώδεκα αναπτυξιακά μέτρα 
που προτείνονται, ενώ σημείωσε ότι είναι το δεύτερο Ίδρυμα στην Ελλάδα που προβαίνει σε ανάλογη 
συνεργασία. 

Από τη μεριά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης ανέφερε ότι η υπογραφή του 
Μνημονίου, αποτελεί τη θεσμική επισφράγιση της κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη της Δυτικής 
Μακεδονίας βασισμένης στην επιστημονική γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Πάνω σε αυτά και τα 
πολλά και αναξιοποίητα πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας, επεσήμανε ότι μπορούμε να χτίσουμε τη 
νέα της προοπτική και να λύσουμε πολλά προβλήματα. Φορείς αυτής της γνώσης που θα βοηθήσει στην 
αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και του τρόπου σκέψης τόνισε ότι εκτός από τους καθηγητές θα είναι οι 
νέοι άνθρωποι που θα τους στηρίξουμε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους στον τόπο μας. 

 

 

 «Μετουσιώνεται σε πράξη ο βασικός στρατηγικός 

σχεδιασμός του Ιδρύματος για συνέργεια και εξωστρέφεια»  
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Συνάντηση Εργασίας με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για σύναψη συνεργασιών με άλλα 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, που αποσκοπούν στην προαγωγή του εκπαιδευτικού, κοινωνικού και 
ερευνητικού έργου του Ιδρύματος αλλά και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής γενικότερα, 
πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, στην Κύπρο. 

 

Ανταλλάχτηκαν γόνιμες απόψεις ως 
προς τις προοπτικές συνεργασίας 
των Ιδρυμάτων, για την ενίσχυση του 
ρόλου τους στην περιοχή των 
Βαλκανίων και ήδη δρομολογήθηκαν 
οι διαδικασίες για τη δημιουργία και          
λειτουργία δύο Διϊδρυματικών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, την ερχόμενη ακαδημαϊκή 
περίοδο. 

 

 

 

 

Ίδρυση Κοινού Διακρατικού Ερευνητικού Εργαστηρίου μεταξύ των 

Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Kragujevac της Σερβίας. 
 

Στην Ίδρυση Κοινού Διακρατικού Ερευνητικού Εργαστηρίου (ΔΕΕ) για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην 
παιδική ηλικία προχώρησαν το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Kragujevac της Σερβίας. 

Στόχος του Κοινού Διακρατικού Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι η διεπιστημονική μελέτη σε θέματα 
εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας σε μικρή ηλικία,  η ερευνητική σύμπραξη επιστημόνων και ερευνητών  
από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, από την Ελλάδα, τη Σερβία και άλλες χώρες,  για να ερευνήσουν 
ζητήματα που αφορούν στην πρώιμη διγλωσσία/πολυγλωσσία. 

 Έδρα του Κοινού εργαστηρίου είναι η Παιδαγωγική Σχολή στου Σέρβικου πανεπιστημίου στην πόλη 
Jagodina ενώ στη Φλώρινα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργεί το παράρτημα. 

Το Κοινό Διακρατικό Ερευνητικό Εργαστήριο ιδρύθηκε σε συνέχεια της υπογραφής πρωτοκόλλου 
συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Kragujevac. 

Το κοινό ερευνητικό εργαστήριο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου 
Kragujevac, κ. Vera Savic και της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Ελένης Γρίβα. 

 

Ανανέωση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Επικοινωνίας 

και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. 
 

Το σύμφωνο συντάχθηκε με σκοπό να ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και τη 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος. 
Αποτελεί ανανέωση του συμφώνου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Τμήματος και του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης στις 23 Φεβρουαρίου 2018. Η γενική στοχοθεσία των δύο φορέων πιστοποιεί 
την ύπαρξη πολλαπλών ενδεχομένων πεδίων συνεργασίας μεταξύ τους, οι οποίες θα οδηγήσουν σε από 
κοινού δράσεις που βρίσκονται σε αρμονία με την ευρύτερα επιστημονική και εκπαιδευτική ταυτότητά 
τους. 
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Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Γενικός 
Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και 
Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης κ. Philippe Ray, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. 
Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο Πρόεδρος του 
Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 
κ. Γεώργιος Λάππας. 

 

 

 

Συμμετοχή και συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης στο ερευνητικό έργο 

«BERLIN – «Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτηρίων σε 

έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης». 
 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και επιθυμώντας να συμβάλλει με συγκεκριμένες 
προτάσεις στην ενεργειακή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, συμμετέχει σε ένα νέο ερευνητικό έργο με 
τίτλο «BERLIN – «Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτηρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά 
νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης» - “Cost effective rehabilitation of public building into smart and 
resilient nano-drids using storage». 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI CBC Med 2014-2020, της 
μεγαλύτερης διασυνοριακής συνεργασίας που ενώνει 14 παράκτιες περιοχές για την προώθηση της 
δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να 
προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση και να αξιοποιήσει τα εδάφη και τις αξίες των συμμετεχουσών 

χωρών. 

Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ενώ εκτός του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν τα 
Πανεπιστήμια του Cagliari (Ιταλία) και Ben 
Gurion (Ισραήλ), οι Ισραηλινές Δημοτικές 

Αρχές Eilat και Hevel Eilot και o Οίκος Deloitte (Κύπρου). Υποστηρίζεται, επίσης, από τους Δήμους Κοζάνης 
και Ussaramanna (Ιταλία) και την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας. Η συνολική χρηματοδότησή του 
ανέρχεται στα €2.868.267 από την οποία το 90% καλύπτεται από την Ε.Ε. (€2.581.440). 

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση διασυνοριακών πιλοτικών έργων για την ανάπτυξη καινοτόμων και 
οικονομικά αποδοτικών λύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με βάση τα 
νανοδίκτυα, το θεμέλιο λίθο των έξυπνων μικρό-δικτύων. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο 
Καθηγητής Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης . 

Ιστοσελίδα έργου : http://www.enicbcmed.eu/projects/berlin. 

 

 

 

 

 

http://www.enicbcmed.eu/projects/berlin
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Χρηματοδότηση δύο (2) έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Διμερής 

και Πολυμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας». 
 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με επισπεύδουσα την Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών κα Μαρία Γούλα, συμμετέχει σε 2 από τα συνολικά 11 έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων της χώρας μας και την Κινεζική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας”, 

ως ακολούθως: 

ΕΡΓΟ 1: Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων - εφαρμογή στην 

παραγωγή ενέργειας  

 Εταίροι από Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

(Επικεφαλής Εταίρος), ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. 

Εταίροι από Κίνα: Beijing University of Chemical Technology (BUCT), BUPPEE (εταιρεία), 

BENRAN (εταιρεία) 

ΕΡΓΟ 2:  Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση ΝΟx από τις 

εκπομπές αυτοκινήτων 

Εταίροι από Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πολυτεχνείο Κρήτης 

(Επικεφαλής Εταίρος), Intergeo Ltd.  

Εταίροι από Κίνα: Sichuan University (SCU), Sinocat Environmental Technology Co., Ltd 

(εταιρεία) 

Κάθε έργο θα διαρκέσει για 3 έτη και περιλαμβάνει στενή συνεργασία των Ελλήνων και Κινέζων εταίρων 

σε ερευνητικό και τεχνολογικό επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε 

συνεργασία με το Beijing University of Chemical Technology, εξετάζει τη δημιουργία κοινού μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών και κοινού ερευνητικού κέντρου στον τομέα της παραγωγής ενέργειας και 

βιοκαυσίμων από βιομάζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 

5 

 

II. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

Έναρξη Λειτουργίας του ΠΕΚ "Τήμενος".  

Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΠΕΚ (Πάρκο Αγίου Δημητρίου)  η πρώτη Σύγκληση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ», με έδρα 
την Κοζάνη και Πρόεδρο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Στέργιο 
Μαρόπουλο. 

 

Βασική επιδίωξη του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ» 
αποτελεί η αξιοποίηση της έρευνας να συμβάλει 
καθοριστικά στα φλέγοντα ζητήματα που 
ταλανίζουν την ευρύτερη περιοχή, μέσα από την 
επιστημονική και εμπεριστατωμένη γνώση που 
παράγεται στα επτά Ινστιτούτα του: 

 

 

Ινστιτούτο ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή (Κοζάνη) 
Ινστιτούτο ανθρωπιστικών ερευνών (Φλώρινα) 
Ινστιτούτο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Καστοριά) 
Ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (Πτολεμαΐδα) 
Ινστιτούτο οπτικοακουστικών τεχνών (Φλώρινα) 
Ινστιτούτο Ελληνικής γλώσσας (Φλώρινα) 
Ινστιτούτο αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων (Γρεβενά) 

 

1ο Συμπόσιο Ερευνητικού Έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 1ο Συμπόσιο Ερευνητικού  Έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, παρουσία φορέων της περιοχής, μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του 
Ιδρύματος καθώς και πλήθος φοιτητών. 

 

Ο συντονιστής του Συμποσίου και Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 
Μάθησης Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, στην εναρκτήρια ομιλία 
του τόνισε τη σημασία της γνωστοποίησης και διάχυσης της έρευνας 
που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο  με οφέλη όχι μόνο στους κόλπους 
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή  της 
Δυτικής Μακεδονίας ως μοχλό ανάπτυξης. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής 
Θεόδωρος Θεοδουλίδης  χαιρέτησε την εκδήλωση και τόνισε τη 
δέσμευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να επιτύχει τη 
διασύνδεση της έρευνας με την περιφέρεια, τον παραγωγικό και 
επιχειρηματικό τομέα. 

Το Συμπόσιο διεξήχθη σε παράλληλες συνεδρίες, ανά θεματική 

ενότητα, με 60 περίπου ομιλητές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να 

το παρακολουθήσουν ζωντανά, μέσω live streaming. 

 



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 

6 

 

Σε εντατικούς ρυθμούς εργάζεται το Συμβούλιο Διοίκησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Συστάθηκε και λειτουργεί σε εντατικούς ρυθμούς το Συμβούλιο Διοίκησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με Πρόεδρο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης , Καθηγητή Γεώργιο Ιορδανίδη. Έχει ήδη προκηρυχθεί η θέση του Διευθυντή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και 

έχουν προχωρήσει όλα τα διαδικαστικά στάδια, προκειμένου στο άμεσο προσεχές διάστημα να 

ανακοινωθούν τα προγράμματα που θα λειτουργήσουν στους κόλπους του.  

Το Κέντρο Δια Βίου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποτελεί μία αυτόνομη δομή του Πανεπιστημίου, 

μέσω της οποίας προσφέρεται και πιστοποιείται εκπαίδευση μη τυπικής και άτυπης μάθησης η οποία 

περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη 

γενική εκπαίδευση ενηλίκων με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.  

 

Κανονισμό για την επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας θέσπισαν 

οι Πρυτανικές Αρχές.  

 

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στοχεύοντας στην αριστεία, μέσω της 

οποίας ενισχύεται η ποιότητα της έρευνας, της εκπαίδευσης και το κύρος του Ιδρύματος στις εγχώριες και 

διεθνείς κατατάξεις έκανε πράξη τον κανονισμό περί επιβράβευσης της Έρευνας και της Αριστείας. Ο 

κανονισμός υπερψηφίστηκε από τη Σύγκλητο και αφορά στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (καθηγητές 

επί θητεία ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ), καθώς και φοιτητές (των τριών κύκλων σπουδών : 6,7 και 8), οι οποίοι 

καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό, πατήστε εδώ.  

4ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής. 

 Το 4ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, αποτέλεσε ένα σπουδαίο πνευματικό γεγονός, καθώς 

φιλοξένησε εξέχουσες παρουσίες των Γραμμάτων και Τεχνών. Οι συμμετέχοντες Σύνεδροι, ξεπέρασαν τους 

300 και τιμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση για τη συνολική προσφορά τους οι: 

 Paul Muldoon, ποιητής 

 Marshall Moore, συγγραφέας, Λέκτορας Lingnan University, Hong Kong, 

 Gonda Van Steen, Καθηγήτρια στην έδρα Κοραής στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και Τµήµα 
Κλασικών του King’s College στο Λονδίνο 

 Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός 

 Γιώργος Λιάνης, δημοσιογράφος, τέως Υφυπουργός Αθλητισµού και Βουλευτής Φλώρινας 

Το συνέδριο, έκλεισε πανηγυρικά τις εργασίες του με τη μουσική 
παράσταση «Ανθρώπων Έργα», που επιμελήθηκε η Ιωάννα Βλάχου. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Συνεδρίου ήταν ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Τριαντάφυλλος  
Κωτόπουλος.  

Αναλυτικά, πρόγραμμα και πληροφορίες του Συνεδρίου, μπορείτε να 

δείτε εδώ 

 

 

https://uowm.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/el/cc-conference-gr/programma?fbclid=IwAR1fz3m27bH400UhuKE8dUm9Phe6b-Vws9V91zUOeZUrnU35KbXx2_Nkkbk
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1ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για τη Μετάβαση των Βαλκανίων στην 

Καθαρή Ενέργεια. 
 

Πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης συνέδριο και έκθεση με 
θέμα «Η Μετάβαση των Βαλκανίων στη Καθαρή Ενέργεια». 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Κοζάνης και το Cluster Βιο-οικονομίας και Περιβάλλοντος 
Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και τελεί υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (EESC). 

Το Συνέδριο για τη Μετάβαση των Βαλκανίων στην Καθαρή Ενέργεια κάλυψε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων 
στον τομέα της Καθαρής Ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
κτίρια και βιομηχανίες, οι έξυπνες πόλεις, η κυκλική οικονομία, η ηλεκτροκίνηση και όλες οι νέες 
τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν την περιοχή των Βαλκανίων σε μία επιτυχή ενεργειακή 
μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλού/μηδενικού άνθρακα. 

 

Παράλληλα με το Συνέδριο, έλαβε χώρα τετραήμερη έκθεση (19-22 Σεπτεμβρίου) όπου παρουσιάστηκαν 
νέες τεχνολογικές λύσεις που θα καταστήσουν τα Βαλκάνια πιο καθαρά και πιο πράσινα. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη διοργάνωση του επιστημονικού 
συνεδρίου και συμμετείχε επίσης στην έκθεση με περίπτερο, οπού μεταξύ άλλων εξέθεσαν τα 
επιτεύγματα τους οι φοιτητικές ομάδες Tyφοοn, Hyperion Robotics και UOWM Racing, τα οποία 
απέσπασαν την προσοχή του κοινού καθώς και των εκπροσώπων της Πολιτείας, που παρευρέθησαν. 

 

Στο Συνέδριο απεύθυναν ομιλίες ο Πρύτανης κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο Καθηγητής κ. Γεώργιος 
Μαρνέλλος, ως πρόεδρος του  Cluster Βιο-οικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE). 
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Ενημερωτική συνάντηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με νέους ερευνητές. 
 

Σε μία εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό,  ο Πρόεδρος της Συνέλευσης του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Κωσταντίνος 
Χαριτίδης , ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ. Νεκτάριος Νασίκας και μέλη του 
ερευνητικού προσωπικού ενημέρωσαν την επιστημονική κοινότητα του 
ΠΔΜ και τους νέους επιστήμονες για το σκοπό, το έργο, τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης και τις δράσεις του φορέα. 

  

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας ως θεσμός μέσω του οποίου 
επιχειρείται η βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Έρευνας και της 
Καινοτομίας στη χώρα, στηρίζει την ελεύθερη έρευνα  και τους νέους 
ερευνητές με τη χορηγία υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και με τη 
χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και 
μέλη ΔΕΠ. 

 

 

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Μαία και Γονιμότητα», Τμήμα Μαιευτικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας. 
 

Το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για τα 10 έτη λειτουργίας του, διοργάνωσε επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Μαία και 
Γονιμότητα». 

Το Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Υπηρεσία Μακεδονίας διεξήχθη 
στο ξενοδοχείο Παντελίδης. 

Παράλληλα με το Συνέδριο, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μαιευτικής (Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ), 
πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και της Εξατομικευμένης 
Ιατρικής. Η δράση ήταν ανοιχτή προς το κοινό και διεξήχθη με την άμεση συμμετοχή των μαθητών της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ολοήμερο Σεμινάριο με θέμα «Βιομηχανικός Σχεδιασμός – Industrial 

Design» 
Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών 

από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια διοργάνωσε οκτάωρο σεμινάριο με θέμα το Βιομηχανικό Σχεδιασμό. Το 

σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους καθηγητές και συνεργάτες της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Δρ 

Παναγιώτη Κυράτση www.kyratsis.com, Δρ Νικόλαο Ευκολίδη, Αθανάσιο Μανάβη, ΜΒΑ www.manavis.eu). 

Το σεμινάριο περιλάμβανε παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση με θέμα τη σχεδιαστική διαδικασία ενός 

νέου προϊόντος από τη σύλληψη της ιδέας έως τις πιθανότητες παραγωγής του με νέες τεχνολογίες. 

 

http://www.kyratsis.com/
http://www.manavis.eu/


ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 

9 

Ημέρα Καριέρας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 
Πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Ημέρα Καριέρας, που οργανώθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους φοιτητές και απόφοιτους 
του τμήματος. 
 

Πλήθος τελειόφοιτων και αποφοίτων ήρθε σε επαφή με εκπροσώπους της 
εταιρίας Deloitte, γνώρισε τη διαδικασία της επαγγελματικής συνέντευξης και 
ένας αριθμός προτάθηκε για συμμετοχή στα bootcamp της εταιρείας. O κ. 
Russo αναφέρθηκε στις ευκαιρίες απασχόλησης που δίνει η εταιρεία  Deloitte 
πάνω σε τομείς όπως Υπηρεσίες Νέφους, Συστήματα CRM αλλά και 
Κυβερνοασφάλεια. Παρουσιάστηκαν οι επαγγελματικές προοπτικές που δίνει 
η εταιρία, το πλαίσιο εργασίας αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται  
για την αξιολόγηση και την πρόσληψη προσωπικού. 

Επίσης στην εκδήλωση μίλησε και η κ. Βαφειάδου, τελειόφοιτη του τμήματος 
ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Αναλύτρια στην εταιρία 
Deloitte.   Στο τέλος της εκδήλωσης τα μέλη της εταιρίας απάντησαν σε όλες 

τις ερωτήσεις του ακροατηρίου, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 20 συνεντεύξεις. 

Συμμετοχή του εργαστηρίου Performance Art στην εναρκτήρια εκδήλωση 

για τον εορτασμό της  Διεθνούς Ημέρας Performance Art 
 

Το Εργαστήριο Performance Art του Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στην εναρκτήρια εκδήλωση του 
εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Performance Art με την εικοσιτετράωρη 
δράση «Ένα λεπτό και λιγότερο» (One Minute and Under). Performer απ’ 
όλο τον κόσμο μας λένε τί είναι γι’ αυτούς performance και γιατί την 
επιλέγουν ως καλλιτεχνική έκφραση. Όλα τα βίντεο «ποστάρονται» 
ζωντανά κατά τη διάρκεια των 24 ωρών της 29ης Φεβρουαρίου από το 
λογαριασμό των performer (f/b) και κοινοποιούνται στη σελίδα του event 
από τους ίδιους ή τους διοργανωτές. Επιλογή από τα βίντεο θ’ αναρτηθούν 
στη σελίδα του Performance studio 
https://www.facebook.com/thisisperformance/). 

Η ιδέα για τη Διεθνή Ημέρα Performance Art ανήκει στο Θανάση Χονδρό και 
την Αλεξάνδρα Κατσιάνη οι οποίοι εξηγούν το σκεπτικό τους παρακάτω: Η συμπεριφορά ως μεταφορά 
εμφανίζεται από την αρχαιότητα σε διαφορετικά πλαίσια αναφοράς (για παράδειγμα, φιλοσοφικό πλαίσιο 
για το Διογένη τον Κυνικό, θρησκευτικό πλαίσιο για τον άγιο Συμεών τον Σαλό). Σε καλλιτεχνικό πλαίσιο 
εντάσσεται από τις ιστορικές πρωτοπορίες του 20ου αιώνα, ενώ τη δεκαετία του 1970 θα κωδικοποιηθεί 
διεθνώς κάτω από το όνομα Performance Art. Έκτοτε, χάρη στην αμεσότητα και τον ανθρωποκεντρικό 
δυναμισμό της, η Performance Art, παρουσιάζεται σε γκαλερί και μουσεία, αποκτά τα φεστιβάλ της και 
δίνει υλικό και έμπνευση για την ανάπτυξη μιας σχετικής βιβλιογραφίας. Εντούτοις, το μεγαλύτερο μέρος 
της παραμένει περιθωριακό, επειδή η Performance Art έχει αντιεμπορικά και μη συμβατικά 
χαρακτηριστικά. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διττή κατάστασή της η 29η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε ως 
διεθνής ημέρα της Performance Art. 

https://www.facebook.com/thisisperformance/
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Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο INTERREG 

EUROPE έργο FRiDGE. 

 Εκπρόσωποι από έξι περιφέρειες 
συναντήθηκαν στο Szekszárd της Ουγγαρίας 
για να αρχίσουν να εργάζονται μαζί πάνω 
στη βελτίωση των πολιτικών για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο των 
τροφίμων. Ο κ.  József Ribányi, Πρόεδρος της 
Ουγγρικής ένωσης Περιφερειών, υποδέχτηκε 
στο Szekszárd, την έδρα της επαρχίας Tolna, 
τους εταίρους του έργου, από την Ελλάδα 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), 
Φινλανδία, Ρουμανία, Γερμανία, Βέλγιο. 
Τρεις Ουγγρικές καλές πρακτικές 

παρουσιάστηκαν, που δείχνουν πώς λειτουργούν αποτελεσματικά οι κοινωνικοί συνεργατικοί σχηματισμοί 
– συνεταιρισμοί τροφίμων, εκμεταλλευόμενοι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

Η δεύτερη συνάντηση του έργου και η πρώτη τεχνική επίσκεψη του έργου πραγματοποιήθηκε στην 
Ανατολική Φλάνδρα .Το οικονομικό συμβούλιο της Ανατολικής Φλάνδρας οργάνωσε τη συνάντηση και την 
τεχνική επίσκεψη. 

Την πρώτη μέρα οι εταίροι επισκέφτηκαν το ‘Groot Vleeshuis’, ένα προωθητικό κέντρο τουλάχιστον 50 
επιχειρήσεων της περιοχής. 

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Food Pilot του οργανισμού ILVO (Research institute for 
agriculture, fisheries and food). Στο Food Pilot, επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν να αναπτύξουν και να 
δοκιμάσουν νέα προϊόντα με τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που παρέχει ο ILVO. 

Στο Distillery Van Damme οι εταίροι συζήτησαν τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ετικέτας στα προϊόντα. 

Οι τεχνικές επισκέψεις τελείωσαν στη ζυθοποιία Huyghe Brewery που εξάγει σε περισσότερες από 100 
χώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες https://www.interregeurope.eu/fridge/ 
Επιστ. Υπεύθυνος του έργου: Στημονιάρης Δημήτριος dstimoniaris@uowm.gr 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας INTERREG EUROPE | Δράσεις στο 

πλαίσιο του έργου E-MOB 

Εκπρόσωποι από οκτώ περιφέρειες συναντήθηκαν στη Λειψία της Γερμανίας ,προκειμένου να 
αρχίσουν να εργάζονται προς την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στις περιφέρειες της 
Ευρώπης. 
 

 
To Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με τους υπολοίπους 8 εταίρους του έργου E-MOB 
αντιπροσωπεύουν 8 Ευρωπαϊκές περιφέρειες σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της 
ηλεκτροκινητικότητας, αλλά μοιράζονται την αντίληψη ότι αυτή αποτελεί το μέλλον της 

https://www.grootvleeshuis.be/en/2136-2/
http://www.foodpilot.be/
https://www.stokerijvandamme.be/
https://www.brouwerijhuyghe.be/en
https://www.interregeurope.eu/fridge/
mailto:dstimoniaris@uowm.gr
https://uowm.gr/wp-content/uploads/2020/03/fridge1.jpg
https://uowm.gr/wp-content/uploads/2020/03/fridge1.jpg
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κινητικότητας: μία καθαρή, ήσυχη και προηγμένη τεχνολογία που συνδυάζει ισχύ, ταχύτητα και 
πολύ διασκέδαση. 
 
E-MOB σημαίνει ολοκληρωμένες δράσεις προς την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στις 
περιφέρειες της Ευρώπης και σκοπό έχει να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση στα περιφερειακά 
συστήματα μετακίνησης επιβατών μέσω συντονισμένου σχεδιασμού και πολιτικών. 
 

Επισκέψεις των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος Εργοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο κέντρο φροντίδας του Συλλόγου 

ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαΐδα), στην Κιβωτό ΑμεΑ και στους 

Ταξιδευτές της Ελπίδας (Άργιλο Κοζάνης) και στη Β ΜΕΝΝ του ΑΠΘ στο 

ΓΝ Παπαγεωργίου (Θεσσαλονίκη). 
 
Στο πλαίσιο των Ασκήσεων Πράξης του μαθήματος «Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία» με την 
υπεύθυνη καθηγήτριά κ. Κατσιάνα Κατερίνα, οι φοιτητές επισκέφτηκαν το κέντρο φροντίδας 
του Συλλόγου ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα, όπου με δική τους πρωτοβουλία 
συμπλήρωσαν αιτήσεις για εθελοντές στο κέντρο φροντίδας και δρομολογήθηκε η πρώτη κοινή 
δράση για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. 

Για τις ανάγκες του ίδιου μαθήματος, οι δημιουργικές και δεμένες ομάδες των σπουδαίων 
ανθρώπων και επιστημόνων της Κιβωτού ΑμεΑ και των Ταξιδευτών της Ελπίδας στον Άργιλο 
Κοζάνης παρουσίασαν τις εκπληκτικές δράσεις τους. 

Για το σκέλος των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές με την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. 
Κυριακίδου Μαρία, επισκέφτηκαν εθελοντικά τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο ΓΝ 
Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. 

Όλοι οι μικροί και μεγάλοι ήρωες των κέντρων αυτών μύησαν τους φοιτητές στα μυστικά τους 
και τους παρότρυναν να απομυζήσουν γνώσεις και εφόδια μέσα από τις σπουδές τους για να 
αλλάξουν τη ζωή τους. 
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III. ΕΠΙΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΟΜΟΤΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Αναγόρευση του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζαπουνίδη σε Επίτιμο 

Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών. 
 

Ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, με καταγωγή από τα Κομνηνά 
Εορδαίας, θεωρείται διεθνώς ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους ερευνητές στο πεδίο της 
πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών υποστήριξης 
και λήψης αποφάσεων, το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων, 
και των πρακτικών τους εφαρμογών, κυρίως στο πεδίο της χρηματοοικονομικής. 

 

Συνολικά έχει περισσότερες από 500 δημοσιευμένες εργασίες ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 
περισσότερων από 95 βιβλίων και συλλογικών τόμων και έχει επιμεληθεί άνω των 40 ειδικών τευχών σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, είναι υπεύθυνος έκδοσης (editor in chief) 5 επιστημονικών 
περιοδικών και συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή (editorial board) σε πλήθος άλλων (περισσότερα 
των 10). Από το 2012 είναι Distinguished Research  Professor στο Audencia Business School στη Γαλλία. 

Σύμφωνα με τη βάση Scopus, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης έχει περισσότερες από 4.500 
ετεροαναφορές, ενώ πρόσφατα ξεπέρασε τις 15.000 παραθέσεις στο Google Scholar ( h-index 68), γεγονός 
που καταδεικνύει την ευρεία απήχηση του επιστημονικού του έργου. 

Μέλος δύο Ακαδημιών, Royal Academy of Economics and Finance of Spain (όπου εννέα μέλη της είναι 
νομπελίστες οικονομικών), Royal European Academy of Doctors, Επίτιμος Διδάκτορας του ΑΠΘ (Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών), κάτοχος του βραβείου Edgeworth-Pareto από τη Διεθνή Εταιρεία Πολυκριτήριας 
Ανάλυσης Αποφάσεων. Είναι επίσης κάτοχος σπουδαίων διακρίσεων από την Ελληνική Εταιρεία 
Επιχειρησιακών Ερευνών (χρυσό μετάλλιο), Audencia Business Schoοl, Ecole Superieure de Paris, MAIX, 
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. 

 

Αναγόρευση του Ομ. Καθ. Ian W. Steedman σε Επίτιμο Καθηγητή του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 
 

Ο Ian Steedman αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους θεωρητικούς 
οικονομολόγους της εποχής του και έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της 
οικονομικής θεωρίας και της οικονομικής σκέψης, όπως τεκμηριώνεται από το έργο 
του για τους Marx, Sraffa, Marshall, Jevons και Wicksteed. 
 
 Οι συνεισφορές του στην οικονομική θεωρία περιλαμβάνουν το έργο του για το χρόνο, 
το διεθνές εμπόριο, τη θεωρία κεφαλαίου και την οικονομική μεγέθυνση και διανομή. 
Η Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, η ιστορία οικονομικής σκέψης για τον Sraffa, οι 
οικονομικές μονάδες που ενεργούν κατά Faust (Faustian Agents) και η αποτυχία της 
αγοράς στην παραγωγή αγαθών που δεν χρησιμοποιούνται (waste production) είναι 
τομείς της οικονομικής θεωρίας που έχει συνεισφέρει σημαντικά.» [Samuelson, P., 
Vint, J., Metcalfe, S., Kurz, H., Salvadori, N., (eds), (2009), ‘Intoduction’, in Economic 
Theοry and Economic Thought: Essays in honour of Ian Steedman, London: Routledge. 
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Διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Manchester και του 
Metropolitan Manchester University όπου συνεχίζει να υπηρετεί ως επίτιμος καθηγητής. 

Συνεργάζεται ερευνητικά με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
εδώ και πολλά χρόνια, ενώ τιμά με την παρουσία του ως Keynote Speaker επί σειρά ετών το ετήσιο 
Διεθνές Συνέδριο στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά, που διοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών. 

 
 
 
ΙV. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

 

Πρώτο βραβείο ποιότητας για το ερευνητικό έργο ARRANGE-ICT: 

pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων Erasmus+ για τις στρατηγικές συμπράξεις. 
 

Tο πρώτο βραβείο ποιότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις 
απέσπασε το ερευνητικό έργο ARRANGE-ICT: pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT 
(https://arrange-ict.eu/), από την Εθνική Μονάδα των προγραμμάτων Erasmus+ της Βουλγαρίας. Το 
πρόγραμμα το οποίο συντονίστηκε και επιμελήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη φάση 
της υποβολής και υποβλήθηκε στη Βουλγαρία με συντονιστή το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σόφιας, επιλέχθηκε 
επιπλέον στα 8 καλύτερα έργα Erasmus+ της Ευρώπης και θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στη 
Μπολόνια. 

 

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα ότι η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις στην ανάπτυξη και 
αξιοποίηση δεξιοτήτων στην ΕΕ, ειδικά στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, το πρόγραμμα 
ARRANGE-ICT στοχεύει στην αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων (skill crisis) μεταξύ της αγοράς 
εργασίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Τα ανησυχητικά αυτά 
σημάδια οδήγησαν στην προετοιμασία της πρότασης ARRANGE-ICT, η οποία επικεντρώνεται στον 
εντοπισμό και την καταγραφή των εξελίξεων και τάσεων, όπως προκύπτουν από την αγορά, προκειμένου 
να βοηθήσουν τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ακολουθήσουν τον ταχύ ρυθμό των 
αναδυόμενων τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Ένα βασικό παραδοτέο του έργου είναι η ανοιχτής πρόσβασης  Ευφυής Πλατφόρμα Διασύνδεσης Εργασίας 
(https://smartjobhub.arrange-ict.eu/), στην οποία συγκεντρώνονται ευκαιρίες απασχόλησης για τους 
απόφοιτους των πανεπιστημίων. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης. 

 

https://arrange-ict.eu/?fbclid=IwAR069qJcu8BAET-zQKgGGe0KMm7bUTzvU8RiQVPZlccJdsES1JkrjzAB-Ss
https://smartjobhub.arrange-ict.eu/?fbclid=IwAR3Cx0jxToJDfumWuMW2k9lFLmIpwkzdxL6LZ3zR5RZBdlGFYIXTP55evfQ
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Βράβευση του φοιτητικού παραρτήματος ΙΕΕE του Τμήματος 
Πληροφορικής. 

Το φοιτητικό παράρτημα του IEEE του τμήματος Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά για δεύτερη συνεχή 
χρονιά έλαβε το IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 2019.Το 
IEEE Regional Exemplary Student Branch Award είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα βραβεία που δίνεται κάθε χρόνο στα φοιτητικά 
παραρτήματα ΙΕΕΕ παγκοσμίως, τα οποία έχουν επιτύχει τους στόχους 
του Ινστιτούτου έχοντας αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα, την 
τεχνολογία προς όφελος της ανθρωπότητας. Για την επίτευξη των 
στόχων αυτών, το φοιτητικό παράρτημα διοργάνωσε τεχνολογικές 
δράσεις που είχαν σαν στόχο την προώθηση νέων τεχνολογιών τόσο για 

τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής όσο και για την τοπική κοινωνία. Τη χρονιά που πέρασε 
διοργανώθηκαν δράσεις που είχαν ως αντικείμενο Νέες Τεχνολογίες, όπως τα Δίκτυα 5ης γενιάς, το 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι Έξυπνες Πόλεις, οι εφαρμογές υπολογιστικού νέφους και σύγχρονες 
τεχνολογίες διαδικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uowm.gr/wp-content/uploads/2020/02/83063591_10220278296055213_5482291269604474880_o.jpg
https://uowm.gr/wp-content/uploads/2020/02/83063591_10220278296055213_5482291269604474880_o.jpg
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επίσης: 

  

Ισχυροποιείται 
 

Από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

ενίσχυσε το δυναμικό του κατά 25 άτομα. 

 12 μέλη ΔΕΠ 

 13 Διοικητικοί υπάλληλοι (μέσω κινητικότητας, μετάταξης και απόσπασης). 

 

Αναπτύσσει δραστηριότητες για τους φοιτητές του 
 

 Δημιουργία θεατρικού εργαστηρίου για τους φοιτητές, σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. 

 Θέσπιση Βραδιών Τέχνης όπου θα περικλείονται όλες οι εκφάνσεις των Τεχνών. 

 

Αποτελεί πόλο επισκέψεων σχολικών μονάδων 
 

 Σχολεία από όλη την Ελλάδα έχουν επισκεφτεί τους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξωστρέφεια  

 

Επιμορφώνει 

 Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους Προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών 

αναφορικά με το εργασιακό στρες και την αντιμετώπιση κρίσεων στην εργασία. 

 

Αναπτύσσει το κοινωνικό του πρόσωπο 

 Συγκέντρωση τροφίμων συμμετέχοντας ενεργά στην κοινωνική δράση "Φαγητό για όλους" στη 

Φλώρινα.   

 Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας, στο κεντρικό κτήριο της Πανεπιστημιούπολης, σε 

συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής και την πολύτιμη 

συνδρομή του Τμήματος Αιμοδοσίας του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. 

 

Προχωρά με το κτηριολογικό του πρόγραμμα 

 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανέγερση κτηριακού 

συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα. 

 

 

 

 


