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Απόσπασμα Πρακτικών 
της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 06/08-11-2019 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης 

Ο Πρύτανης αναφέρει ότι το παρακάτω θέμα προέκυψε μετά τη σύνταξη και αποστολή της 
πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και ζητάει 
από τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου να συζητηθεί ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, αν δεν 
υπάρχει κάποια αντίρρηση. 

Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου δεν διατυπώνουν κάποιο σχόλιο ούτε και φέρνουν αντίρρηση για 
τη συζήτηση του θέματος. 

 
1. Εισήγηση για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
Η κυρία Α. Σπύρτου ενημερώνει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου για τους φοιτητές που σιτίζονται 
δωρεάν στου Ίδρυμα. Αναφέρει ότι μετά από τον έλεγχο και την αξιολόγηση από το Τμήμα 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων των αιτήσεων-δικαιολογητικών για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης προέκυψαν 
τα παρακάτω δεδομένα (εξαιρούνται οι πρωτοετείς του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και εκκρεμεί η παραλαβή δικαιολογητικών για 19 αιτούντες): Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 παραλήφθηκαν συνολικά 1.149 αιτήσεις, 532 από τα Τμήματα της Κοζάνης και 617 από τα 
Τμήματα της Φλώρινας, και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων δωρεάν σίτισης είναι 880 φοιτητές, 
οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ. Η κυρία Α. Σπύρτου προτείνει να 
γίνει ανακατανομή του αριθμού των δωρεάν σιτιζομένων, ώστε να υπάρξει οικονομικός 
ισοκαταμερισμός σε Κοζάνη και Φλώρινα, δηλαδή προτείνει οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης στην 
Κοζάνη από 430 να μειωθούν στους 390 και στη Φλώρινα από 450 να αυξηθεί ο αριθμός σε 490 
δικαιούχους, διότι ο 390ος στην Κοζάνη έχει εισόδημα 17.409,32€ και ο 490ος έχει εισόδημα 
17.042,83€. Ακόμη, ενημερώνει ότι οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΕΤ, οι 
ενστάσεις, καθώς και οι εισαχθέντες φοιτητές με την ειδική κατηγορία σοβαρές παθήσεις που θα 
προκύψουν από τη δεύτερη αξιολόγηση, θα καλυφθούν από την προσφορά για δωρεάν σίτιση 50 
ατόμων, την οποία παρέχει κάθε χρόνο στο Ίδρυμα η ανάδοχος εταιρεία και από την παρακράτηση 
30 θέσεων από την αυτή πρώτη αξιολόγηση (10 από την Κοζάνη και 20 από τη Φλώρινα). Καταλήγει, 
επομένως, ότι στα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης θα περιλαμβάνονται 380 δικαιούχοι για το 
εστιατόριο της Κοζάνης και 470 για το εστιατόριο της Φλώρινας. 
Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη, 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 
2. Την Υ.Α. με αριθμό 134881α/Β1/23-12-2003 (Β’ 1975) «Μεταφορά Τμημάτων του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», 
3. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119) «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», 
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») 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», 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

6. Την απόφαση με αριθμό 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», 

7. Την εισήγηση της αρμόδιας Αντιπρύτανη, 
αποφασίζουν ομόφωνα την έγκριση της εισήγησης και συγκεκριμένα της ανακατανομής του αριθμού 
των δωρεάν σιτιζομένων φοιτητών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 
ανακατανομή.  
 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 08-11-2019 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
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