
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 4-10-2021 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 768 
 

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

Πληροφορίες: Δ. Βαβλιάρα 
Τηλ.: 24610-56207, e-mail: senate@uowm.gr 
 
 Κοιν.:  
Συνεδρίαση Συγκλήτου 147/06-10-2021  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλείστε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 6 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση 
θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:30. 
 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. Ενημέρωση-συζήτηση 
1. Ενημέρωση Πρύτανη – συζήτηση επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας χειμερινού εξαμήνου  2021-2022 
 
Β. Οικονομικά θέματα 
1. Ανάκληση της αρ. Β3/Σ143/29-07-2021 (με ΑΔΑ: 6Α29469Β7Κ-ΡΔΦ) απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης δαπάνης, διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και 
τεύχους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για 
την ««ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2021ΣΕ54600001), ΣΑΕ546 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων»», λόγω τμηματικής προκήρυξης των επιμέρους Υποέργων, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
2.α) Έγκριση δαπάνης ποσού 74.400,96€ με 24% ΦΠΑ για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
κάτω των ορίων για: ««ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (Υ.Α.Ε.) - Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α) 
και Ιατρός Εργασίας (Ι.Ε.) στο ΠΔΜ. Μελέτη επικινδυνότητας και Σχεδίου διαφυγής», για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2021ΣΕ54600001), ΣΑΕ546 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων»».  
β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τεύχους διακήρυξης για τον παραπάνω διαγωνισμό. 
3. Έγκριση παράτασης της ισχύος των προσφορών των εταιριών που συμμετείχαν στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου 
Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, για τα έτη 2021 - 2023», με 
αρ. διακήρ. 5/2020, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 100197, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της ισχύος 
τους (η οποία είναι η 28-11-2021), ήτοι έως 28-05-2022, λόγω μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών» της Διακήρυξης. 
 
Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
1. Έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δια Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική (Lifelong 
Learning-Social Policy)» στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
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2. Καθορισμός διπλωμάτων επαγγελματικής ειδικότητας και εκπαίδευσης για κατάταξη αποφοίτων ΙΕΚ 
και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας στο Τμήμα Εργοθεραπείας. 
3. Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 
4. Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
5. Έγκριση μιας θέσης ανταποδοτικής υποτροφίας για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-
2022 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων 
6. Έγκριση αναθεώρησης προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. 
7. Επικύρωση αποτελεσμάτων εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 
 
Δ. Θέματα Προσωπικού 
- - - 
Ε. Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε. 
1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» με κωδικό Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 178 και ορισμός 
Επιστημονικά υπεύθυνου και Ιδρυματικά υπεύθυνου 
 
ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
- - - 
Ζ. Θέματα τεχνικής υπηρεσίας  
- - - 
Η. Θέματα δικαστικών και νομικών διαδικασιών (δικαστικού γραφείου) 
1. Συζήτηση περί της εισηγήσεως του Νομικού, αναφορικά με τις κυρώσεις για την παραβίαση 
απορρήτου και τη μη τήρηση της εχεμύθειας στη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων. 
 
Θ. Φοιτητικά θέματα  
- - - 
Ι. Γενικά θέματα 
1. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 
 
Κ. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 
1. Έγκριση συμμετοχής του Π.Δ.Μ. στο εταιρικό σχήμα της υπό ίδρυση εταιρίας Ι.Κ.Ε.  με τον διακριτικό 
τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΚΕ», στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης «ΚΕΝΤΡΑ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» και σε συνέχεια της αντίστοιχης πρόσκλησης από τη ΓΓΕΚ, με Ε.Υ. τον κ. Στέργιο 
Μαρόπουλο με ποσοστό 2% για το Π.Δ.Μ. 
2. Επικαιροποίηση της απόφασης Συγκλήτου 146/22-9-2021 από έγκριση συμμετοχής του Π.Δ.Μ. στο 
εταιρικό σχήμα της υπό ίδρυση εταιρίας Ι.Κ.Ε. «Κέντρο Ικανοτήτων για ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο 
περιβάλλον με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών» σε έγκριση συμμετοχής του Π.Δ.Μ. στο εταιρικό σχήμα 
της υπό ίδρυση εταιρίας Α.Ε. «Κέντρο Ικανοτήτων για ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με τη 
χρήση έξυπνων τεχνολογιών», λόγω ανάγκης αλλαγής της Νομικής Μορφής της υπό ίδρυση της εταιρείας 
σε Α.Ε. και καθορισμός του κ. Δημητρίου Γιαγκόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή ως ειδικού εκπροσώπου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 



3. Έγκριση επαναπροκήρυξης ακαδημαϊκού υποτρόφου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων. 
4. Ορισμός μελών της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών με διετή θητεία (έως 31-08-2021) 
5. Κατανομή θέσεων στα Τμήματα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 
διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Πρόσκληση ΕΔΒΜ177)". 
  
 Ο Πρύτανης 
  
 
 Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
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