
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 12-06-2020 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6625 

Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη Προς: Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 
Συγκλήτου Πληροφορίες: Μ. Μυλωνάς 

Τηλ.: 24610-56207 
e-mail: senate@uowm.gr 
 

Κοιν.:  
Συνεδρίαση Συγκλήτου 114/15-06-2020  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλείστε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 15 
Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου στα Κοίλα Κοζάνης. Σε 
περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10:30. 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. Ενημέρωση-συζήτηση 
1. Ενημέρωση Πρύτανη 
 
Β. Οικονομικά θέματα 
1. Έγκριση πρακτικών με αριθμούς 1/01-06-2020 και 2/15-06-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
τη «Μίσθωση 150 κλινών σε ένα ή περισσότερα ακίνητα (ελάχιστης δυναμικότητας 40 κλινών έκαστο) 
για τη στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη» (αριθμός διακήρυξης 
2/2020)  
2. Έγκριση πρακτικού με αριθμό 2/11-06-2020 της Επιτροπής της 3ης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (COVID-19) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (αριθμός πρωτοκόλλου 6169/21-05-2020) 
3. Έγκριση πληρωμής ποσού 29.871,31€ προς δικαιούχους 
4. Έγκριση πληρωμής του 30ου λογαριασμού του έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής 
Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης» 
 
Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
1. Αποφάσεις αναφορικά με τις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: 

α. Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου ως προς την εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020 
β. Έγκριση του τρόπου και του χρόνου διεξαγωγής των εξετάσεων για το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 
γ. Διενέργεια διεξαγωγής εξ αποστάσεως εξετάσεων μέσω e-class ή zoom 
δ. Έγκριση του τρόπου και του χρόνου διεξαγωγής των εξετάσεων των Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 
ε. Ορισμός Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την υποστήριξη του συστήματος 
Online Εξετάσεων (eAssessment) για την εκπαίδευση και το συντονισμό των εξ αποστάσεως 
εξετάσεων  
στ. Καθορισμός αμοιβής της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής  
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ζ. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών για την οργάνωση και το συντονισμό των εξ αποστάσεως εξετάσεων 
του κάθε Τμήματος και για την εκπαίδευση των διδασκόντων 
η. Ορισμός μέλους ΔΕΠ για το συντονισμό των φοιτητών που θα προσέλθουν στα εργαστήρια του 
Ιδρύματος στο πλαίσιο των εξ αποστάσεως εξετάσεων λόγω έλλειψης εξοπλισμού 
θ. Πρόγραμμα για τις δια ζώσης εξετάσεις  
ι. Κανονισμός δια ζώσης εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 
ια. Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 
ιβ. Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους διδάσκοντες του Ιδρύματος 
ιγ. Κώδικας Δεοντολογίας αναφορικά με τη συμμετοχή σε εξετάσεις 
ιδ. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ 
αποστάσεως μεθόδους αξιολόγησης 

2. Εισήγηση για τη μη διεξαγωγή μαθημάτων με λιγότερους από 10 φοιτητές το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος 
3. Εισήγηση για τη μη συμμετοχή των φοιτητών σε εργαστηριακά μαθήματα για περισσότερες από μία 
φορά 
4. Έγκριση σύμπραξης εργαστηρίου με τίτλο «Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία» του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με τον Οργανισμό Νεολαίας «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την 
Ενδυνάμωση, Ενσυνειδητότητα και Ευεξία της Νεολαίας» με τον διακριτικό τίτλο στα λατινικά “GOAlive”» 
5. Επικαιροποίηση μητρώου εξωτερικών και εσωτερικών μελών στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 
6. Τροποποίηση στο άρθρο 4 του ΦΕΚ τ.Β’ 3880/22-10-2019 του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)» του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  
 
Δ. Θέματα Προσωπικού 
1. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή σε 
οργανική θέση Επίκουρου επί θητεία Καθηγητή 
2. Έγκριση μετακίνησης μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προς το Τμήμα 
Εργοθεραπείας 
3. Έγκριση έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτάκτων διδασκόντων (ακαδημαϊκών 
υποτρόφων) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 
 
Ε. Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε. 
- -  
ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
1. Έγκριση πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στα πλαίσια 
της συμπληρωματικής προκήρυξης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 
2. Εισήγηση για τη συγκρότηση εντεκαμελούς (11μελούς) εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας 
(1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακό χάσμα με έμφαση 
στις ψηφιακές δεξιότητες και την ηλεκτρονική μάθηση» στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
3. Εισήγηση για τη συγκρότηση εντεκαμελούς (11μελούς) εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας 
(1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές Διαδικασίες στη 
Διοίκηση Λειτουργιών» στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
 
Ζ. Θέματα τεχνικής υπηρεσίας  



1. Έγκριση 105ης έως και 107ης Αναλυτικών Επιμετρήσεων του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Ανάδοχος, «Κ/Ξ ΤΕΝΑ 
ΑΤΕΒΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» 
2. Σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου  
3. Έγκριση υποβολής πρότασης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» (Πρόσκληση 119, Α/Α ΟΠΣ 4329, ), Άξονας Προτεραιότητας 11 
«Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση», με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Δημιουργία και οργάνωση εκπαιδευτικών πάρκων» 
 
Η. Θέματα δικαστικών και νομικών διαδικασιών (δικαστικού γραφείου) 
1. Μη άσκηση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 106/2020 
οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (Τμήμα Α’) 
2. Μη άσκηση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 142/2020 
οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (Τμήμα Α’) 
3. Μη άσκηση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 114/2020 
οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (Τμήμα Β’) 
 
Θ. Φοιτητικά θέματα 
- - - 
Ι. Γενικά θέματα 
- - - 
Κ. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης  
- - - 
 
 Ο Πρύτανης 
  
 Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
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