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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: 15/Σ172/21-10-2022 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 172/21-10-2022 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21-10-2022 στις 9:30 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά 

την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 1153/19-10-2022, η οποία επιδόθηκε 

στα μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 28 μελών και την απουσία 11 μελών. 

Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής  

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

- - - Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια  

 

Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία Αγγελίδης Π. Κοσμήτορας Καθηγητής  

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΧΜ Τάγαρης Ε. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΗΜΜΥ - - - Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΣΠΣ Κυράτσης Π. Αν. Πρόεδρος Καθηγητής  

Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Παπαδοπούλου Πην. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΠΤΝ - - - Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΨΜ Μιχαήλ Δ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Καλών Τεχνών 
Κοσμητεία 

ΤΕΕΤ 
Καστρίτσης Ι. Κοσμήτορας Αν. Καθηγητής  

Θετικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΜΑΘ Μπίσμπας Α. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Γεωπονικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία 

ΓΕΩ 
Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

Επιστημών Υγείας 

Κοσμητεία Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΕΡΓ - - - Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Οικονομικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καταραχιά Αν. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ - - - Πρόεδρος Καθηγήτρια  
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ΛΧΡ Πιτόσκα Ηλ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΟΕ Μονοβασίλης Θ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΟΔΕ - - - Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ - - - Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

 

Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Τίγγος Αντ. (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  

Λιάνα Μαρία (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

- - - Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

Παπαδόπουλος Ιωάννης (ως 31-12-2022) Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων 

διδακτόρων 
 

 

Απόντες: 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

 Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

ΗΜΜΥ Χριστοφορίδης Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΧΠΣ Κακούλης Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΡΓ Γούλα Μ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΟΔΕ Κοντέος Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ Μπακούρος Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

 
Βάγιου Παναγιώτα 

(ως 31-12-2022) 

Εκπρόσωπος προπτυχιακών 

φοιτητών 
  

 

Μπαϊραχτάρης 

Στέργιος (ως 31-

12-2022) 

Εκπρόσωπος προπτυχιακών 

φοιτητών 
  

 
Μπέρσος Γρηγόρης 

(ως 31-12-2022) 

Εκπρόσωπος προπτυχιακών 

φοιτητών 
  

Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

 

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου  Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

15. Υγειονομικό πρωτόκολλο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023  

Ο κύριος Κ. Τσανακτσίδης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για το 

υγειονομικό πρωτόκολλο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «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 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 
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4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας», 

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 

με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 

με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

8. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 

912/07-10-2019 (Β΄3814) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι 

Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε 

Αντιπρύτανη, 

9. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας, 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 

ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                        ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

• Τσανακτσίδης Κ. – Πρόεδρος (Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας) 

• Ιντζιου Α. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής) 

• Παπουτσής Δ. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής) 

• Τζητηρίδου Μ. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής) 

• Βεντούλης Ι. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας) 

• Κατσιάνα Κ. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας) 

• Εσκιτζής Π. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής) 

 

 

 

Κοζάνη, Οκτώβριος 2022 

  

Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου 

σπουδών των Α.Ε.Ι., πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), του 

Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, 

εφόσον υφίστανται. 
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• Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική σε όλους τους χώρους των 

Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών για όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς. 

 

• Το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.), το έκτακτο 

διδακτικό προσωπικό, το προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο και οι εισηγητές 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ή άλλων ακαδημαϊκών δομών, που δεν έχει πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 

για κορωνοϊό COVID-19 μία (1) φορά την εβδομάδα (PCR ή rapid test). Ο εργαστηριακός 

έλεγχος πραγματοποιείται με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), ιδία δαπάνη, σε ιδιωτικά διαγνωστικά 

εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 

ιδιώτες ιατρούς και διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά εβδομαδιαίως έως και σαράντα 

οκτώ (48) ώρες προ της προσέλευσής στους χώρους του Α.Ε.Ι. και ισχύει έως την ημέρα που 

καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια νέου εργαστηριακού ελέγχου, οπότε και 

επαναλαμβάνεται περιοδικώς. Η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με 

την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 

καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων πραγματοποιείται με την επιμέλεια 

είτε της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., είτε της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας 

του Ε.Λ.Κ.Ε., αναλόγως προς τον φορέα απασχόλησης του υπόχρεου. Για το διοικητικό και λοιπό 

προσωπικό εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά ισχύει στον δημόσιο τομέα. 

 

• Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία 

των φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ 

κύκλου και τον ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. 

Κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις και τα 

έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που εκάστοτε 

ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική 

άσκηση. 

 

•  Η συμμετοχή προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των 

χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, 

γίνεται με προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας.  

 

• Η συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών α’, β’ και γ’ 

κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική, Μαιευτική) που 

πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και 

σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130). 

 

 

• Σε περίπτωση ύπαρξης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 εφαρμόζεται το σχετικό 

πρωτόκολλο του ΕΟΔΔΥ περί απομόνωσης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

 

 Συχνότερες ερωτήσεις – απαντήσεις που αφορουν την νόσο covid-19 

| 

Διαγνώστηκα θετικός με (αντιγονικό rapid ή μοριακό έλεγχο pcr) τι πρέπει να κάνω; 

https://eody.gov.gr/covid-19-faq-20220106/?print=print#single-collapse-0
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▪ Παραμένω σε απομόνωση τουλάχιστον 5 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με άλλα άτομα. 

. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες 

απομόνωσης 

▪ Βγαίνω από την απομόνωση αν μετά το τέλος του 5ημερου δεν έχω συμπτώματα ή τα 

συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 

24ωρο, χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, 

παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού. 

▪ Κάνω χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση 

διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της απομόνωσης 

Έχω έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τι πρέπει να κάνω; 

▪ Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας 

(χειρουργική και υφασμάτινη) για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου 

(PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση. Εφόσον το επιβεβαιωμένο 

κρούσμα κατοικεί ή εργάζεται στον ίδιο χώρο με το άτομο, η διενέργεια εργαστηριακού 

ελέγχου γίνεται τις ημέρες 0 και 5. 

Αντιμετωπίζω πρόβλημα με την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης / εμβολιασμού/θετικού- αρνητικού 

αποτελέσματος/ Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού. 

Ο ΕΟΔΥ δεν είναι αρμόδιος για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών. 

Για σχετικά ερωτήματα απευθυνθείτε στην πλατφόρμα www.emvolio.gov.gr ή στο www.support.gov.gr 

 

https://eody.gov.gr/covid-19-faq-20220106/?print=print#single-collapse-1
https://eody.gov.gr/covid-19-faq-20220106/?print=print#single-collapse-9
https://eody.gov.gr/covid-19-faq-20220106/?print=print#single-collapse-9
http://www.emvolio.gov.gr/
http://www.support.gov.gr/
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1. Παράρτημα Ι 

Ορισμός Υπευθύνου διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και του αναπληρωτή του ανά ακαδημαϊκό Τμήμα και ανά Φοιτητική Εστία 

 

Υπεύθυνος διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ο αναπληρωτής στις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Υπεύθυνος/ η e-mail 
Τηλέφωνο 

Εργασίας 

Αναπληρωτής/ 

ώτρια 

Υπεύθυνος/η 

e-mail 
Τηλέφωνο 

Εργασίας 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών   

Στέφανος 

Γεράρδης  

sgerardis@uowm.gr 24610-

56600 

Λουκάς 

Καραγιαννάκης 
lkaragiannakis@uowm.gr 24610-42140 

Τμήμα Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων  

Ιωάννης 

Καπαγερίδης 
ikapageridis@uowm.gr 

24610-

68077 

Αργυρώ 

Ασβεστά 
aasvesta@uowm.gr 24610-68078 

Τμήμα Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων  

Κωνσταντίνος 

Κακούλης   
kkakoulis@uowm.gr 

24610-

68293 

Παναγιώτης 

Κυράτσης 
pkyratsis@uowm.gr 24610-68294 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών 

 

Μπουχουράς 

Άγγελος                       

Πλόσκας Νικόλαος               

abouchouras@uowm.gr                   

nploskas@uowm.gr 

24610-

56538                         

24610-

56528             

Δεν έχουν ορίσει αναπληρωτές 

Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών 
Ευθύμιος Τάγαρης etagaris@uowm.gr 

24610-

56620 

Κωνσταντίνος 

Τσανακτσίδης 
ktsanaktsidis@uowm.gr 24610-68034 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Ν ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Περιφερειακής και 

Διασυνοριακής 

Ανάπτυξης  

Ιωάννης 

Μπακούρος 
ylb@uowm.gr 

24610-

56660 

Ελένη 

Τσακιρίδου 
etsakir@uowm.gr 24610-68137 

Τμήμα Διοικητικής 

Επιστήμης και 

Τεχνολογίας 

Ευάγγελος 

Σαπρίκης  
esaprikis@uowm.gr  -  

Κωνσταντίνος 

Σπινθηρόπουλος  

kspinthiropoulos@uowm.

gr 
 -  

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής  
Χάϊδω Δριτσάκη cdritsaki@uowm.gr 

24610-

68184 

Αικατερίνη 

Μπλάντα 
eblanta@uowm.gr 24610-68065 

Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών  

Κική Μάγδα mkiki@uowm.gr 
24610-

68110 

Νικόλαος 

Κουκουλέτας 
nkoukouletas@uowm.gr 24610-68110 

Τμήμα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων   
Γεώργιος Κοντέος gkonteos@uowm.gr 

24620-

61624  

Νικολάου 

Δημήτριος 
dnikolaou@uowm.gr 24620-61604 
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Τμήμα Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήμης   
Δεν έχει οριστεί 

Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών   
Ασπασία Βλάχβεη  avlahvei@uowm.gr 

24674-

40037 

Σταυρούλα 

Λασπίτα  
slaspita@uowm.gr  -  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚ

ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Ψυχολογίας  Αικατερίνη Φλωρά kflora@uowm.gr  -  
Γεωργία 

Στεφάνου 
gstephanou@uowm.gr 23850-55107 

Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών  

Πηνελόπη 

Παπαδοπούλου 

ppapadopoulou@uowm

.gr 

23850-

55146  

Ευαγγελία 

Καλεράντε 
ekalerante@uowm.gr 2385055120 

Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Ιωάννης Θωίδης ithoidis@uowm.gr 

23850-

55033 

Κωνσταντίνος 

Κασβίκης 
kkasvikis@uowm.gr 23850-55026 

Τμήμα Επικοινωνίας και 

Ψηφιακών Μέσων 

Αλέξανδρος 

Κλεφτοδήμος 
akleftodimos@uowm.gr 

24674-

40039 
Δόμνα Μιχαήλ dmihail@uowm.gr 2467440047 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Τμήμα Γεωπονίας Αικατερίνη Μέλφου kmelfou@uowm.gr 

 23850-

54655 

Θεανώ 

Λαζαρίδου 
tlazaridou@uowm.gr 23850-54623 

ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Πληροφορικής 
Μιχαήλ 

Σταμπουλτζής  

mstampoultzis@uowm.

gr 

24674-

40049 

Χριστίνα 

Σαμαρά  
csamara@uowm.gr 24674-40030 

Τμήμα Μαθηματικών 
Βασιλειάδης 

Γεώργιος 
gvasiliadis@uowm.gr  - 

Μπίσμπας 

Αντώνιος 
abisbas@uowm.gr 24610-68201 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Τμήμα Μαιευτικής Τζητηρίδου Μαρία mtzitiridou@uowm.gr  - 
Δημήτριος 

Παπουτσής 
dpapoutsis@uowm.gr  - 

Τμήμα Εργοθεραπείας Μαρία Γούλα  mgoula@uowm.gr 
24610-

56355 

Ιωάννης 

Βεντούλης 
iventoulis@uowm.gr  -  

ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ 

Τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών 

Φίλιππος 

Καλαμαράς 
fkalamaras@uowm.gr  - 

Σωτήριος 

Λιούκρας 
slioukras@uowm.gr 23850-25886  
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Υπεύθυνος διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ο αναπληρωτής στις Φοιτητικές Εστίες 

Φοιτητικές Εστίες Υπεύθυνος/ η e-mail 
Τηλέφωνο 

Εργασίας 

Αναπληρωτής/ ώτρια 

Υπεύθυνος/η 
e-mail 

Τηλέφωνο 

Εργασίας 

Κοίλα Κοζάνης Καμαριανίδου Μαρία 

merimna@uowm.gr, 

mkamarianidou@uowm.

g 

246106827

1 

Τσακριλή 

Κωνσταντίνα 
ktsakrili@uowm.gr 

246106827

6 

Κοζάνη (Ηλέκτρα) Κόζανα Κων/να 
merimna@uowm.gr, 

kkozana@uowm.gr 

246106827

5 
Ευαγγέλου Ελευθερία eevaggelou@uowm.gr 

246106827

8 

Εύξεινος Λέσχη 

Φλώρινα 
Ακριβοπούλου Ευγενία 

merimna-flo@uowm.gr, 

eakrivopoulou@uowm.gr 

238502464

0 
Χαλβατζή Ευγενία echalvatzi@uowm.gr 

238502464

0 

Γωπονική Σχολή 

Φλώρινα 
Χαλβατζή Ευγενία 

merimna-flo@uowm.gr, 

echalvatzi@uowm.gr 

238502464

0 
Ακριβοπούλου Ευγενία 

eakrivopoulou@uowm.g

r 

238502464

0 

Γρεβενά 
Καραγιάννης 

Αθανάσιος 

merimna-gre@uowm.gr, 

akaragiannis@uowm.gr 

246206161

4 
Κωδωνάς Αλέξανδρος aff00200@uowm.gr 

246206161

4 

mailto:ktsakrili@uowm.gr
mailto:eevaggelou@uowm.gr
mailto:merimna-flo@uowm.gr,%20eakrivopoulou@uowm.gr
mailto:merimna-flo@uowm.gr,%20eakrivopoulou@uowm.gr
mailto:echalvatzi@uowm.gr
mailto:merimna-flo@uowm.gr,%20echalvatzi@uowm.gr
mailto:merimna-flo@uowm.gr,%20echalvatzi@uowm.gr
mailto:eakrivopoulou@uowm.gr
mailto:eakrivopoulou@uowm.gr
mailto:merimna-gre@uowm.gr,%20akaragiannis@uowm.gr
mailto:merimna-gre@uowm.gr,%20akaragiannis@uowm.gr
mailto:aff00200@uowm.gr


Σελίδα 9 από 9 
 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών/φοιτητριών ή άλλου μέλους της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης 

υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Η νομική βάση για την 

επεξεργασία των απλών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ (συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση) 

και ε΄ (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής : ΓΚΠΔ), των δε ειδικής κατηγορίας δεδομένων υγείας 

το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. θ΄ (δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας) του ΓΚΠΔ. Το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία 

των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη 

πρόσβαση / κοινολόγηση. Οι φοιτητές/φοιτήτριες και τα λοιπά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας έχουν 

δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για 

τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών 

δεδομένων και υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής τους, περιορισμού (προσωρινής αναστολής) της 

επεξεργασίας ή εναντίωσης σε αυτήν. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων 

που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ (άρθρα 15-18) και για κάθε ζήτημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε ότι το ζήτημά που 

σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 

πρακτικό ως ακολούθως: 

Κοζάνη, 21-10-2022 

 Ο Πρύτανης  Η γραμματέας της Συγκλήτου  

 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Δ. Βαβλιάρα  
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