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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
          ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ  

 

 
 
 
 
 

Π Ρ Α Ξ Η 
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. του Π.Δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/11-4-2003 τ. Α΄), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 
2. τις διατάξεις του ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013 τ. Α’) «Μετονομασία Τμήματος, 

συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση – συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 

3. το υπ’αριθμ.152/23-3-2015 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ διορισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, 

4. την υπ’ αριθμ. 85412/Z1/28-5-2015 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας, 
και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά περί διορισμού του Αντώνιου Τουρλιδάκη, Καθηγητή 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

5. Την υπ’ αριθμ.2704/6-3-2015 Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6Λ7Κ469Β7Κ-ΛΓΥ), 
την υπ. αριθμ’ 3064/2-4-2015 Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου (ΑΔΑ: Β5Σ6469Β7Κ-78Ψ) 
καθώς και την υπ. αριθμ. 3998/15-4-2016 Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΨΨ8469Β7Κ-ΞΧΝ). 

6. Την Πρυτανική Πράξη αριθμ. 3718/21-3-2015, ( ΦΕΚ 1022/13-4-2016 τχ Β’) (ΑΔΑ: 
Ω287469Β7Κ-ΖΙΒ) Περί καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων των Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Σύγκλητο. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011  «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ. Α΄), τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και 
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013 
τ. Α΄), το Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 193/17.09.2013, τ. Α΄), το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 258/08.12.2014), το Ν. 4327/2015  
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄/14.05.2015) και το Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.2016).  

8. Τις διατάξεις της παρ. 13Β του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 
4386/2016. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 17 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», σχετικά με τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη, όπως το εδάφιο 
β΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 73 του Ν. 4316/2014 (Φ.Ε.Κ. 270/τ. Α΄/24.12.2014).  

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 22/13.7.2016/Θέμα 2ο ΓΕΝΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) για τον καθορισμό του αριθμού των αναπληρωτών του Πρύτανη στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Κοζάνη, 23-8-2016 

Α.Π. 6671 

 

 
Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου 

   Τ.Κ. 50100 Κοζάνη 
Τηλέφωνο: 24610-56207 
FAX:           24610-56209 
Πληροφορίες: Κατερίνα Ντζιόκα 
Email: kntzioka@uowm.gr  
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11. Την υπ’ αριθμ. 6364/ 15-7-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας περί του καθορισμού αριθμού Αναπληρωτών Πρυτάνεων (ΦΕΚ 2387/3-8-2016 τ. 
Β’). 

12. Την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Αντώνιου 
Τουρλιδάκη προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος για την έγκριση του ορισμού των Αναπληρωτών 
Πρύτανη, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς, και τον καθορισμό της σειράς 
αναπλήρωσης του Πρύτανη.  

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς 
και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 
1127865/ΕΞ2010/30−09−2010 απόφαση.  

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού,  

αποφασίζουμε:  
 

Ι. Εγκρίνουμε την απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή 
Αντώνιου Τουρλιδάκη, για τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς, και τον καθορισμό της σειράς 
αναπλήρωσης του Πρύτανη του Ιδρύματος.  
 
ΙΙ. Ορίζουμε ως Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:  
Α. Την Καθηγήτρια Πρώτης Βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  
της Παιδαγωγικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Ελένη Τσακιρίδου με αριθμό 
δελτίου ταυτότητας Χ 894330 με τίτλο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Προσωπικού. 
Β. Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Μαρνέλλο με αριθμό δελτίου 
ταυτότητας AZ 153351 με τίτλο:  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οικονομικού Προγραμματισμού, 
Υποδομών και Ανάπτυξης. 
Γ. Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της 
Παιδαγωγικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Αναστασία Αλευριάδου με αριθμό 
δελτίου ταυτότητας ΑΗ 190598 με τίτλο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Φοιτητικής Μέριμνας. 
 
IIΙ. Αναθέτουμε στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες αποκλειστικά όπως περιγράφονται παρακάτω: 
 
[Α] Στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγήτρια 
Πρώτης Βαθμίδας κ. Ελένη Τσακιρίδου τις αρμοδιότητες: 
[1] Την εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας όλων των ακαδημαϊκών μονάδων. 
[2] Την εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και 
όλων των Γραμματειών των Συλλογικών Οργάνων του Ιδρύματος. 
[3] Την ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση όλων των κατηγοριών προσωπικού του 
Διοικητικού Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού μονίμου ή με σύμβαση οποιασδήποτε 
μορφής. 
[4] Τον ορισμό καθηγητών του Ιδρύματος σε επιτροπές του ΔΟΑΤΑΠ των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών. 
[5] Την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων ανταλλαγής και κινητικότητας 
του διοικητικού προσωπικού στα πλαίσια των διεθνών και εθνικών προγραμμάτων 
ανταλλαγής και συνεργασίας. 
[6] Όλα τα θέματα προπτυχιακών σπουδών. 
[7] Όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης 
ως αυτοτελούς και αποκεντρωμένης υπηρεσίας του Ιδρύματος, καθώς και την εποπτεία της 
σχεδίασης, υλοποίησης και λειτουργίας της ιστοσελίδας του Ιδρύματος. 
[8] Την εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος 
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) και των θεμάτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και αξιολόγησης του Ιδρύματος. 
[9] Κάθε εν γένει θέματος που άπτεται της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος. 
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Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
Προσωπικού οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη 
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης, τούτου δε απουσιάζοντος ή 
κωλυομένου από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας. 
 
[Β] Στον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης 
Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Μαρνέλλο τις αρμοδιότητες: 
[1] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση 
και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και του σχετικού Απολογισμού. 
[2] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την κατανομή, την έγκριση, την κατάρτιση 
και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και του σχετικού 
Απολογισμού. 
[3] Την υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων και συμβάσεων για την εκτέλεση έργων, 
προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών προς το Ίδρυμα, εφ’ όσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί 
σε άλλα όργανα. 
[4] Την προεδρία της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την 
εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για την 
εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς επίσης και όλα τα 
θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας του Ειδικού 
Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας . 
[5] Όλα τα θέματα που αφορούν στην περιουσία του Ιδρύματος, καθώς και σε δωρεές και 
κληροδοτήματα προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
[6] Όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων και 
μελετών. 
[7] Όλα τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό της μηχανοργάνωσης όλων των διοικητικών 
και ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και την σχεδίαση και 
υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων για την υποστήριξη του πάσης φύσεως 
διοικητικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. 
[8] Την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας όλων των τεχνικών υπηρεσιών, των 
υπηρεσιών πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύων σε ό,τι αφορά το αντικείμενο των 
υπηρεσιών αυτών, εκτός των θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή 
κατάσταση του προσωπικού. 
[9] Όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και την ανέγερση νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, δικτύων υποδομής, αιθουσών διδασκαλίας, εξοπλισμών καθώς και των 
τεχνικών έργων και μελετών, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού και εποπτείας των 
κατασκευών και τεχνικών έργων που εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ). 
[10] Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, των δικτύων υποδομής, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των 
Πανεπιστημιουπόλεων. 
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από την 
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, και σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματός της,  από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας 
 
[Γ] Στην Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. 
Αναστασία Αλευριάδου τις αρμοδιότητες: 
[1] Όλα τα θέματα φοιτητικής μέριμνας, που αφορούν στη σίτιση, στέγαση και μεταφορά 
φοιτητών, καθώς και τις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες. 
[2] Το σχεδιασμό και την εποπτεία δράσεων του Ιδρύματος που σχετίζονται με την 
απασχόληση και τη σταδιοδρομία των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος. 
[3] Το σχεδιασμό και την εποπτεία δράσεων του Ιδρύματος που σχετίζονται με την 
καινοτομία.  
[4] Όλα τα θέματα εγγραφών και μετεγγραφών φοιτητών, Ελλήνων ή αλλοδαπών, και 
κατατάξεων πτυχιούχων. 
[5] Την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων ανταλλαγής και κινητικότητας 
φοιτητών στα πλαίσια των διεθνών και εθνικών προγραμμάτων ανταλλαγής και συνεργασίας. 
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[6] Όλα τα θέματα  μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και των 
προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης. 

 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αναπληρώτριας Πρύτανη  Φοιτητικής Μέριμνας οι 
παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Προσωπικού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της από τον 
Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης. 
 
Τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να ασκεί και ο Πρύτανης. 

 
IV. Καθορίζουμε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης θα αναπληρώνεται από 
την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγήτρια Ελένη 
Τσακιρίδου, τούτης δε απούσης ή κωλυομένης, κατά σειρά, από τον Αναπληρωτή Πρύτανη 
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο 
Μαρνέλλο και από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αναστασία Αλευριάδου. 

 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση     
 
 
 

 
Εσωτερική διανομή (με ηλεκτρονική αλληλογραφία): 
 
-Γραφείο Πρύτανη 
-Δ/νση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης 
-Τμήμα Διοίκησης & Προσωπικού 
-Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
-Γραμματείες Κοσμητειών  
-Γραμματείες Τμημάτων 

 

Ο  
Πρύτανης 

 
 
 

Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  

Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 

ΑΔΑ: 617Ρ469Β7Κ-ΒΔ4
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