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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
Κοζάνη, 29-10-2019

ΓΡ ΑΦΕΙΟ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου
                      501 31 Κοζάνη

Αριθμ. Πρωτ.: 1529

Πληροφορίες: Σιδέρης Σπύρος                      
Τηλ. : 24610-68029
Fax:   24610-39682
e-mail: sideris@teiwm.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη  εκπροσώπων των προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών  φοιτητών  και  υποψηφίων  διδακτόρων,  για  τη  συγκρότηση  των 
συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, για το ακαδ. έτος 2019-
2020».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας έχοντας υπόψη:  

1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  του  Ν.  4485/2017  (ΦΕΚ  Α΄114)  «Οργάνωση  και 
λειτουργία  της  ανώτατης  εκπαίδευσης,  ρυθμίσεις  για  την  έρευνα  και  άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 
τ. Β΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της Υ.Α. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-
2017 τ. Β΄).

4. Την παρ. 6 α του άρθρου 18 του Ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/18 τ. Α).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Α’  70) «Συνέργειες  Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  πειραματικά  σχολεία,  Γενικά  Αρχεία 
του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Σας καλεί

για την ανάδειξη  εκπροσώπων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υποψηφίων  διδακτόρων  για  τη  συγκρότηση  των  συλλογικών  οργάνων  του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, για το διάστημα έως 31-8-2020.

Θέσεις εκπροσώπων συλλογικών οργάνων 

Για τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου  Δυτ. Μακεδονίας 
Δύο τακτικοί με τους αναπληρωτές  τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για το Πρυτανικό Συμβούλιο  του Πανεπιστημίου  Δυτ. Μακεδονίας
Ένα εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται και προέρχεται  από τους εκλεγμένους φοιτητές 
που μετέχουν στη Σύγκλητο.
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Για τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Θέσεις εκπροσώπων συλλογικών οργάνων για τις Σχολές 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Για την Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής 
Οκτώ τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για την Γενική Συνέλευση της  Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
Τρεις τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για  την  Γενική  Συνέλευση  της   Σχολής  Κοινωνικών  και  Ανθρωπιστικών 
Επιστημών
Τέσσερις  τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για 
ετήσια θητεία και 
ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίων 
διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία
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ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για την Γενική Συνέλευση της  Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για την Γενική Συνέλευση της  Σχολής Θετικών Επιστημών 
Ένας τακτικός με τους αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Για την Γενική Συνέλευση της  Σχολής Επιστημών Υγείας 
Ένας  τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Για την Γενική Συνέλευση της  Σχολής Καλών Τεχνών 
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία
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Για την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Θέσεις εκπροσώπων συλλογικών οργάνων για τα τμήματα 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Για τη Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Τέσσερις  τακτικοί  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τους  προπτυχιακούς  φοιτητές,  για 
ετήσια θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για τη Συνέλευση του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Δυο τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για τη Συνέλευση του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
Δυο τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για  τη  Συνέλευση  του  τμήματος  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών 
Υπολογιστών
Τέσσερις  τακτικοί  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τους  προπτυχιακούς  φοιτητές,  για 
ετήσια θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για τη Συνέλευση του τμήματος Χημικών Μηχανικών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για ετήσια 
θητεία
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Για την Συνέλευση του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και  Τεχνολογίας
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για τη Συνέλευση του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για  την  προσωρινή  Συνέλευση  του  τμήματος  Οργάνωσης  και  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για  την  προσωρινή  Συνέλευση  του  τμήματος  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ

Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Ψυχολογίας
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών
Δύο τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
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Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τρεις τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για τη Συνέλευση του τμήματος Γεωπονίας 
Δυο τακτικοί με τους αναπληρωτές τους για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για τη Συνέλευση του τμήματος Πληροφορικής
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Μαθηματικών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Μαιευτικής
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Για την προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Εργοθεραπείας
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία
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                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Για τη Συνέλευση του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ένας τακτικός με τον αναπληρωτή του για τους προπτυχιακούς φοιτητές,  για ετήσια 
θητεία και 
Ένας  τακτικός  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές   και 
υποψηφίων διδακτόρων για ετήσια θητεία

Ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
 
Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται 
από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής 
εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα.

Σε  περίπτωση  που  δεν  εκλεγούν  οι  εκπρόσωποι  των  φοιτητών,  τα  παραπάνω 
συλλογικά όργανα θα συγκροτηθούν χωρίς τους εκπροσώπους τους.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  στον ιστότοπο 
και τον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.
                                                   

Εσωτερική διανομή:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Γραφείο Πρυτανείας
- Συλλόγους Φοιτητών

Ο
Πρύτανης

Θεοδουλίδης Θεόδωρος
Καθηγητής
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