
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 05-02-2021 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2971  

Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου Προς: Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 
Συγκλήτου Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη 

Πληροφορίες: Μ. Μυλωνάς 
Τηλ.: 24610-56207, e-mail: senate@uowm.gr 
 
 Κοιν.:  
Συνεδρίαση Συγκλήτου 132/09-02-2021  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προσκαλείστε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 9 
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. 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. α Έγκριση δαπάνης ποσού  11.900.000,00€ με Φ.Π.Α  (2.380.000,00€ για κάθε έτος, από 2022 

έως 2026) για τη διενέργεια  ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ανάδειξη αναδόχου 
που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, 
Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα» (ΚΑΕ: 2631) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 
έως 31-12-2026,  

 β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τεύχους διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού  
2. α) Έγκριση δαπάνης ποσού 1.136.720,40€ με ΦΠΑ για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω 

των ορίων για την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων 
και λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) στα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 
περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», 
β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τεύχους διακήρυξης για τον παραπάνω διαγωνισμό 

 
Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
1. Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου με αριθμό Γ2/Σ114/15-06-2020 σχετικά με το αριθμητικό όριο 
φοιτητών για την πραγματοποίηση μαθημάτων  
2. Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων Λογιστικής-Φοροτεχνικής-
Ελεγκτικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημόσιων Επιχειρήσεων» στο Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
3.  Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Επιχειρηματική Ηθική, Διαπολιτισμική Διπλωματία και Διεθνής 
Επιχειρηματικότητα» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
4. Έγκριση έκδοσης εντύπων παπύρου 
5. Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ για 
το Τμήμα Γεωπονίας 
6. Τροποποίηση κανονισμού διδακτορικών σπουδών Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών 

mailto:senate@uowm.gr


7. Έγκριση τροποποίησης προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
8. Έγκριση οδηγού σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  
9. Αναγνώριση του διπλώματος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) 
10. Κατανομή χρηματοδότησης με κριτήρια ποιότητας 
11. Διαχείριση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διδακτικού έργου από τη 
Συνέλευση των Τμημάτων και τη ΜΟ.ΔΙ.Π.  
12. Ρόλος των αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τις/τους φοιτήτριες/τες στις προσλήψεις του 
έκτακτου προσωπικού 
13. Δημοσιεύσεις διδασκόντων κατηγορίας Π.Δ. 407/80 του ΠΔΜ 
14. Επίλυση προβλημάτων λόγω covid-19 για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος  
 
Δ. Θέματα Προσωπικού 
- - - 
Ε. Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε. 
1. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 
διαλέξεων» 
 
ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
1. Ορισμός εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών 
Επιστημών 
2. Ανασυγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. 
3. Έγκριση ίδρυσης εταιρίας Τεχνοβλαστού (Spin-Off) 
4. Έγκριση της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ» και των Ινστιτούτων 
του για την τετραετία 2020-2024  
5. Αίτημα μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής για προσαύξηση μισθού κατά τη διάρκεια 
εκπαιδευτικής άδειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής  
6. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., βαθμίδας 
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Εργοθεραπεία – αισθητηριακή επεξεργασία, 
προσαρμοστική συμπεριφορά και ποιότητα ζωής σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές» (Κωδικός 
θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ18516) 
7. Κατανομή 10 (δέκα) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος 
8. Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
9. Κατανομή μίας νέας θέσης Ε.Τ.Ε.Π. σε Τμήμα του Ιδρύματος 
 
Ζ. Θέματα τεχνικής υπηρεσίας  
1. Κατάρτιση καταλόγων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών 
για το έτος 2021 
2. Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ», ενταγμένης στο 
ΕΣΠΑ Πράξης 5060684 



3. Έγκριση της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση θερμομόνωσης – 
υγρομόνωσης στα δώματα των κτιρίων Α και Β του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στα Γρεβενά» συνολικού προϋπολογισμού 455.000,00€ 
4. Έγκριση της πίστωσης ποσού 455.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος των 
κονδυλίων του έργου 2019ΣΕ04600071 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΚ2014ΣΕ54300020) 
5. Έγκριση σχεδίου διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση θερμομόνωσης - υγρομόνωσης στα δώματα 
των κτιρίων Α και Β του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά» 
6. Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση θερμομόνωσης- υγρομόνωσης στα 
δώματα των κτιρίων Α και Β του κτιριακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα 
Γρεβενά» μέσω ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομική 
προσφορά  
 
Η. Θέματα δικαστικών και νομικών διαδικασιών (δικαστικού γραφείου) 
- - - 
Θ. Φοιτητικά θέματα 
- - - 
Ι. Γενικά θέματα 
- - - 
Κ. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  
- - - 
  
 Ο Πρύτανης 
  
 
 Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
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