
Συνεδρίαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υπ’ αριθμ. 66/26-07-2018. Ημερήσια Διάταξη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

 
Κοζάνη, 24-07-2018 

Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου 
                       501 31 Κοζάνη 

 
Προς: τα μέλη της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πληροφορίες: Ευριπίδης Τσατσιάδης 

τηλ. 24610-56207 
Fax. 24610-56209 
e-mail: senate@uowm.gr 
 
Συνεδρίαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ. 66/26-07-2018 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Την Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00, θα γίνει Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) στην Κοζάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοίκησης του Π.Δ.Μ. 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:30. 
Τα μέλη της Συγκλήτου που δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης 
μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να 
ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας και αυτό να γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία Συγκλήτου. 
 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 
 
Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιου σε Επίτιμο 
Διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής. 

2. Έγκριση θέσπισης και απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(Integrated Master) του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Έγκριση τροποποίησης της παρ. 5.7 του άρθρου 5 του κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής. 

4. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης και 
Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. 

5. Έγκριση του τροποποιημένου Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινού 
Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή». 

6. Μεταφορά μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

7. Επικαιροποίηση των Μητρώων Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής. 

8. Αξιολόγηση αιτήσεων για στέγαση φοιτητών προηγούμενων ετών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 
Σχολής Καλών Τεχνών. 

9. Ορισμός της κ. Περσεφόνης Σαλιάρα ως αναπληρωματικό μέλος της κ. Βαρβάρας Βουνάτσου στην 
Εφορεία Φοιτητικών Εστιών. 

10. Χρηματοδότηση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών για την 
πρόσληψη εικαστικών μοντέλων. 

11. Υποστήριξη του μαθήματος «Αγιογραφία» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 
Σχολής Καλών Τεχνών με Πανεπιστημιακό υπότροφο. 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Ανάθεση έργου για το σχεδιασμό του αναγκαίου εξοπλισμού και των τεχνικών προδιαγραφών του για τα 

κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης. 
2. Έγκριση φακέλων προσφορών (Δικαιολογητικών και Τεχνικής προσφοράς) του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού 5/2018 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων του Π.Δ.Μ. στη Φλώρινα για το 
έτος 2019». 

3. Έγκριση των φακέλων προσφορών του διαγωνισμού 6/2018 «Φύλαξη των κτιρίων του Π.Δ.Μ. στην 
Κοζάνη» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

4. Έγκριση των φακέλων προσφορών του διαγωνισμού 7/2018 «Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και 
συσκευών για την Π.Σ.Φ. από το Π.Δ.Ε.» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

5. Έγκριση των φακέλων προσφορών του διαγωνισμού 8/2018 «Προμήθεια Οργάνων ακριβείας μέτρησης 
και Εργαστηριακού εξοπλισμού για το Τ.Μ.Π.Τ. από το Π.Δ.Ε.» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. 

6. Έγκριση των φακέλων προσφορών του διαγωνισμού 9/2018 «Προμήθεια επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας της Π.Σ.Φ. από το Π.Δ.Ε.» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

7. Έγκριση των φακέλων προσφορών του διαγωνισμού 10/2018 «Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανικού 
εξοπλισμού για τα Εργαστήρια του Τ.Ε.Ε.Τ. από το Π.Δ.Ε.» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. 

8. Έγκριση των φακέλων προσφορών του διαγωνισμού 11/2018 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, από το Ε.Π.Α.ΔΥ.Μ.» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

9. Έγκριση πληρωμής 13ου λογαριασμού του Έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας 
στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης». 

10. Εγκρίσεις δαπανών. 
 
Δ. ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε. 

1. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Ποιός ο ρόλος του χρόνου αντίδρασης και των γνωστικών λειτουργιών 
σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα παιδιών με ήπια νοητική αναπηρία και οριακή νοημοσύνη; Mία 
εμπειρική μελέτη», με χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

2. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Σύγχρονη γερμανική βιβλιογραφία για τις εκτελέσεις των ΑΜΕΑ στη 
Γερμανία του ναζισμού - συμβολή στην ιστορική έρευνα», με χρηματοδότηση από το έργο για τη 
διαχείριση των εσόδων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 
25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

3. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από τη 
Δημιουργική Γραφή», με χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

4. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στην Ελλάδα: Μελέτες και 
ζητήματα», με χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

5. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Ποίηση και διδασκαλία ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Μελέτη 
περίπτωσης», με χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

6. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του Πολίτη σε μια διεθνή προοπτική», με 
χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

7. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες για την αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού και της περιθωριοποίησης στο σχολείο», με χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση 
των εσόδων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των 
ΠΜΣ του Τμήματος. 

8. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας στην Εικαστική Πορεία», με χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του 
Τμήματος. 

9. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Καταλογογράφηση - ταξινόμηση ασκήσεων θεατρικών παιχνιδιών σε 
Ελλάδα και εξωτερικό», με χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 
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10. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Η αφήγηση ως διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας», με χρηματοδότηση από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών από τις παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

11. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Η χρήση διερευνητικών μεθόδων από παιδιά προσχολικής ηλικίας και η 
συνεισφορά τους στην κατανόηση εννοιών και φαινομένων Φυσικών Επιστημών», με χρηματοδότηση 
από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών από τις 
παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

12. Έγκριση ερευνητικής πρότασης «Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας με χρήση 
πολυτροπικών κειμένων και η συμβολή τους στη γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων», με χρηματοδότηση 
από το έργο για τη διαχείριση των εσόδων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών από τις 
παρακρατήσεις σε ποσοστό 25% των ΠΜΣ του Τμήματος. 

13. Χορήγηση βραβείων σε φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Π.Δ.Μ., με χρηματοδότηση από το 
ποσό της παρακράτησης κατά 25% του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση». 

 
Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1. Μετακινήσεις Πρύτανη – Αναπληρωτών Πρύτανη. 
 
 Με τιμή 

Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης 

 

                                                 
* Το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


