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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: ΣΤ1/ΠΣ12/10-03-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από την έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 12/10-03-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10-03-2020 στις 14.00 στο γραφείο του Πρύτανη στο νέο 
Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έδρα του Ιδρύματος, Κοίλα Κοζάνης, μετά 
την υπ’ αριθμού 4942/09-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία έξι (6) μελών και την απουσία ενός (1) μέλους. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης   

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης (τηλεδιάσκεψη)   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης (τηλεδιάσκεψη)   

Ελισαίου Α. Εκπρόσωπος διοικητικού 
προσωπικού   

  Σεληνιωτάκης Χ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών 
φοιτητών 

 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
1. Μέτρα και ενέργειες πρόληψης κατά του νέου κορωνοϊού 
Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για τη 
λήψη μέτρων αναφορικά με την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid-19. Ο Πρύτανης 
εισηγείται διάφορα μέτρα. 
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Πρυτανικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας», 
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

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

4610/2019 (Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 
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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. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 
912/07-10-2019 (Β΄3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν 
οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον  τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε 
Αντιπρύτανη, 

7. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019 
(Β΄4160/14-11-2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, 

8. Την επείγουσα κατάσταση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19,  
9. Την εισήγηση του Πρύτανη, 
αποφασίζει ομόφωνα τα εξής: 

1) Αναστολή των τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η 
πραγματοποίηση των οποίων θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο. Τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών, 
εφόσον οι απόφοιτοι το επιθυμούν, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες των αρμόδιων Τμημάτων. 
2) Τις εξής συστάσεις προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές όλων των 
κατηγοριών, ακαδημαϊκό, διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό): 

α) να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο εξωτερικό, 
β) να ενημερώνονται διαρκώς και να τηρούν σχολαστικά, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες, τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας - 
https://eody.gov.gr/), 
γ) αν τυχόν μετακινηθούν στο εξωτερικό, να τίθενται μετά την επιστροφή τους σε αναγκαστική 
απομόνωση από τους πανεπιστημιακούς χώρους, διάρκειας 14 ημερών, 
δ) να αναβάλλεται και να αναπληρώνεται σε εύθετο χρόνο είτε να πραγματοποιείται από 
άλλους διδάσκοντες του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, με ευθύνη των Προέδρων των 
Τμημάτων και των Διευθυντών των ΠΜΣ, η διδασκαλία των μαθημάτων μελών ΔΕΠ ή άλλων 
διδασκόντων, οι οποίοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό και έχουν τεθεί σε αναγκαστική απομόνωση 
14 ημερών,  
ε) να απέχουν από την υπηρεσία, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους τους, όσοι διοικητικοί 
υπάλληλοι τεθούν σε αναγκαστική απομόνωση 14 ημερών, 
στ) να εξυπηρετούνται οι φοιτητές, όσο είναι δυνατόν, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 

3) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των προγραμματισμένων διοργανώσεων 
(συνεδρίων, ημερίδων, λοιπών εκδηλώσεων) εντός του Πανεπιστημίου με διεθνείς συμμετοχές, 
καθώς και όλων των προγραμματισμένων επισκέψεων από το εξωτερικό.  
4) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των μετακινήσεων εισερχομένων φοιτητών και 
προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 
5) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των μετακινήσεων φοιτητών και προσωπικού 
προς τις χώρες υψηλού κινδύνου όπως Κίνα, Ιράν και Ιταλία. 
6) Ενημέρωση από τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των 
ακαδημαϊκών Τμημάτων, αλλά και από τους Συλλόγους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων προς τα μέλη της κοινότητας προκειμένου να τηρηθούν 
κατά γράμμα όλες οι συστάσεις. 

https://eody.gov.gr/
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7) Αποστολή της παρούσας απόφασης από τις Γραμματείες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών προς όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, 
υποψήφιους διδάκτορες). 
8) Διαρκής παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος για την έκδοση νέων ανακοινώσεων 
σχετικών με την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19, καθώς η οποιαδήποτε 
μεταβολή της τωρινής κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης. 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 10-03-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
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