
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 12-04-2021 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4487  

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 137/14-04-2021  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλείστε στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 14 
Απριλίου 2021 και ώρα 09:30 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 
έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10:00. 
 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. Ενημέρωση-συζήτηση 
1. Ενημέρωση Πρύτανη 
 
Β. Οικονομικά θέματα 
1. Έγκριση ανάρτησης για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την 
«προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων (ενσύρματου και ασύρματου) στα νέα κτίρια 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», με χρηματοδότηση από το έργο με 
τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), 
ΣΑΕ046 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr)  
2. Έγκριση ανάρτησης για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την 
«προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής στα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)  
3. α) Έγκριση δαπάνης ποσού 1.860.000,00€ με Φ.Π.Α. (620.000,00€ σε κάθε έτος) για τη διενέργεια 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης %), για την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2022-
2024» (ΚΑΕ 1611) 

 β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τεύχους διακήρυξης για τον παραπάνω διαγωνισμό 
4. Έγκριση καταβολής αμοιβής σε ακαδημαϊκούς υποτρόφους 
 
Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
1. Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
2. Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ για 
το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  
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3. Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ για 
το Τμήμα Μαθηματικών 
4. Καθορισμός επιπλέον μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου ΠΕ και αντιστοίχιση μαθημάτων του 
προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με το πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
5. Ίδρυση τέταρτης κατεύθυνσης με τίτλο «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» προχωρημένου 
εξαμήνου (7ου εξαμήνου) στο Τμήμα Γεωπονίας  
6. Έγκριση τροποποίησης προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών 
 
Δ. Θέματα Προσωπικού 
1. Αίτημα βαθμολογικής εξέλιξης μέλους Ε.Τ.Ε.Π. από τη βαθμίδα Δ’ στη βαθμίδα Γ’ 
2. Αίτημα μετατροπής προσωποπαγούς θέσης μέλους Δ.Ε.Π. σε οργανική 
3. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων 
το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών 
 
Ε. Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε. 
- - - 
ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
1. Σύσταση οργανικής μονάδας σε επίπεδο Τμήματος με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας» 
2. Υπαγωγή Τμήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας ως 
αυτοτελές Τμήμα 
3. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Διευθυντών 
και των μελών των συντονιστικών επιτροπών στα νέα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού 
Κέντρου «ΤΗΜΕΝΟΣ» 
4. Τήρηση πρακτικών στις συνεδριάσεις των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης 
5. Υποχρέωση των Τμημάτων να αποστέλλουν τις εσωτερικές αξιολογήσεις και τις διορθωτικές και 
προληπτικές ενέργειες που προκύπτουν από αυτές στη ΜΟΔΙΠ μέχρι τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτους  
6. Αποστολή στη ΜΟΔΙΠ του πρακτικού της συνέλευσης των Τμημάτων για την εξαμηνιαία αξιολόγηση 
του διδακτικού έργου από τους φοιτητές 
7. Μάθημα με αντικείμενο τη μεθοδολογία έρευνας και εκπόνησης ερευνητικών εργασιών στο 
Πρόγραμμα Τρίτου Κύκλου Σπουδών 
 
Ζ. Θέματα τεχνικής υπηρεσίας  
- - - 
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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