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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Κοζάνη, 13-12-2019 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2826 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΥΤΑΝΗ  
Διεύθυνση: Κτήριο Διοίκησης,  
Πανεπιστημιούπολη 50100 Κοζάνη 

  

Πληροφορίες: Κ. Χαριτάκη 
Τηλ.: 24610-56200, e-mail: rector@uowm.gr 
   

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την επιλογή του Αντιπροέδρου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των 
συντονιστικών επιτροπών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου  

 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ.92/2003 (ΦΕΚ/83/τ.Α/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας», 
2. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 134881α/Β1/23-12-2003 (Β΄1975) «Μεταφορά Τμημάτων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», 
3. Την αριθμ. απόφαση 137444/Ζ1/6.9.2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
709/9.9.2019 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ/70/τ.Α’/07-05-2019) «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», 
 

απευθύνει 
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή 

(α) μίας (1) θέσης Αντιπροέδρου του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Έρευνας 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εφεξής «Π.Ε.Κ.», το οποίο θα λειτουργεί ως ακαδημαϊκή 
μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Κοζάνη, 
(β) επτά (7) θέσεων Διευθυντών των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. και 
(γ) είκοσι μία (21) θέσεων μελών των συντονιστικών επιτροπών των Ινστιτούτων. 
Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά 
Βίου Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη και 
αποτελείται από τα παρακάτω Ινστιτούτα: 
α) Ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, 
β) Ανθρωπιστικών ερευνών, με έδρα την πόλη της Φλώρινας, 
γ) Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με έδρα την πόλη της Καστοριάς, 
δ) Πολιτικής προστασίας, με έδρα την πόλη της Πτολεμαΐδας, 
ε) Οπτικοακουστικών τεχνών, με έδρα την πόλη της Φλώρινας, 
στ) Ελληνικής γλώσσας, με έδρα την πόλη της Φλώρινας και 
ζ) Αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων, με έδρα την πόλη των Γρεβενών. 
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1.Προϋποθέσεις 
1.1. Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων θα πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας. 
1.2. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων θα πρέπει να 
έχουν εκτεταμένη διοικητική πείρα, ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με τα 
αντικείμενα των Ινστιτούτων, εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και 
τεχνολογικά προγράμματα ή έργα καθώς και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
 
2. Αρμοδιότητες 
2.1. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:  
α) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,  
β) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το 
Συμβούλιο στη Σύγκλητο, 
γ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και 
υπηρεσιών που συνάπτει το ΠΕΚ, στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 
του άρθρου 15 του ν. 4610/2019 και  
δ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που θα 
ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 
2.2. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες:  
α) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,  
β) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, 
γ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και  
δ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται 
ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 
2.3. Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου,  
β) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου,  
γ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων 
προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου της 
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν. 4610/2019 και  
δ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των 
σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Π.Ε.Κ., όπως ισχύει. 
 
3. Κωλύματα – Ασυμβίβαστα 
3.1. Κάθε Ινστιτούτο διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως 
Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα 
καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της 
τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, 
με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. 
3.2. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς 
συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του 
Π.Ε.Κ. 
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3.3. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου 
οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι. 
 
4. Διάρκεια θητείας 
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, αλλά και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι 
τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. 
 
5. Αμοιβή – Αποζημίωση 
Τα μέλη του Συμβουλίου και των συντονιστικών επιτροπών δε λαμβάνουν αποζημίωση για τη 
συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα 
διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της 
παραγράφου Δ΄ του Ν.4336/2015 (Α 94) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 
της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ΄ του ίδιου νόμου. 
 
6. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Προθεσμία 
6.1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν 
- Αίτηση προς τον Πρύτανη με τα πλήρη στοιχεία τους και 
- Βιογραφικό σημείωμα. 
6.2. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-12-2019 αυτοπροσώπως με κατάθεση 
υπογεγραμμένης αίτησης στον Πρύτανη του Ιδρύματος (Γραφείο Πρυτανείας, 3ος όροφος κτιρίου 
Διοίκησης -πρώην ΚΤΕ-, Κοίλα Κοζάνης) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση rector@uowm.gr.  
 
7. Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων 
7.1. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με 
απόφαση της Συγκλήτου αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. 
7.2. Για τον ορισμό των επιλεγέντων θα εκδοθεί Πρυτανική Πράξη, η οποία θα δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
7.3. Εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες στις ανωτέρω θέσεις θα τοποθετηθούν μέλη Δ.Ε.Π. του 
Ιδρύματος, που θα επιλεγούν από τη Σύγκλητο και θα οριστούν με Πρυτανική Πράξη, και γίνεται 
εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. 
Η παρούσα αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
  
 Ο Πρύτανης 
 
 
 Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος 
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