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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003-«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).

2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και 
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ άρθρα 13-22 «Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» του N. 4610/2019 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 
709/9-9-2019) «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας».

5. Την υπό στοιχεία 105170/Ζ1/12-08-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 650/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./19-08-2020), με 

την οποία διαπιστώθηκε ότι η θητεία των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών 

ετών, ήτοι έως 31-08-2023.

6. Την πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό πρωτ. 2457/21-12-2022 

(ΑΔΑ: ΨΛΞΙ469Β7Κ-Ι0Τ) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον 

Πρύτανη και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε Αντιπρύτανη(Β΄ 6737).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του N. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία 

και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Την υπό στοιχεία 99286/Ζ1/08.08.2022 «Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 

της ταξινομικής ψήφου» κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας 

(Β΄ 4211).

9. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184). 
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10.  Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016»(Α΄137).
11. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας λήγει την 31η .8.2023 και είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί το Συμβούλιο Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 448 (Τελικές 

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’) του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 /τ.Α’/21-07-2022) «Νέοι Ορίζοντες 

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

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

Αποφασίζουμε

Την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο 

Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το  άρθρο 10 του ν. 
4957/2022.

H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2027.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει 
κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή 

αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία 

αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την 

κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών 

ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1) σύμφωνα με 

την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, 
και σε κάθε περίπτωση να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος  Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:

 α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13A 

του ν. 4310/2014 (Α’ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής.

δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του 

άρθρου 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172 κατά 

τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός       δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν 

παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
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ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή την Εταιρεία        Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό  το κέρδος κατά τους 

τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε 

έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

protocol@uowm.gr, μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας 

προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3.   Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητά 

του/ης (προαιρετικό).
4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εξωτερικού μέλους  

(προαιρετικό).
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον 

αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 15:00.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει 
υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής 

υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 23η 
 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας, οι 
υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει την 

υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτά αναδειχτούν από άμεση και καθολική 

ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022       και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/ 08/08/2022  Απόφαση 

των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B΄ 4211).

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής 

υποψηφιοτήτων εξωτερικών  μελών , ο Πρύτανης του Π.Δ.Μ. συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση 

με θέμα  την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών 

μελών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου.

Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί 
σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη 

συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα 

γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που 

κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν δεν 

επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία 

mailto:protocol@uowm.gr,
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επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη 

η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

εσωτερικών μελών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του 

Π.Δ.Μ., εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την 

οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Π.Δ.Μ..

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Π.Δ.Μ. ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 και η 

οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 του ίδιου νόμου και του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.
           

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία 

ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του      Πανεπιστημίου, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@uowm.gr ή να 

επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο +30-2461056200-56201.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον εγχώριο ημερήσιο τύπο και σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ιστοσελίδες 

προκειμένου να λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα. Επιπλέον, η παρούσα κοινοποιείται στο 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής προκειμένου 

να δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες τους.

Συνημμένα:
-Αίτηση υποψηφιότητας

                                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Γραφείο Πρύτανη
-Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

mailto:rector@uowm.gr
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Πανεπιστημιούπολη 

Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης 

email: protocol@uowm.gr 

 

 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………..…..………  

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………..………….…… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………………..……………...…… 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………….…………..……… 

ΦΟΡΕΑΣ : ………………………………………………………..……………….…  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: …………………………………………………….………………….… 

Α.Δ.Τ.: …………………………………………………………………...……….…… 

email: …………………………………………………………………….……………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  ……………………………..…………………………..…… 

 

 

 

Θέμα: Υποψηφιότητα για τη θέση εξωτερικού 

μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

 

 

Συνημμένα:  

 

α. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

Διαβατηρίου  

 

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 

 

γ. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η 

υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξει την  

υποψηφιότητά του/ης (προαιρετικό). 

 

Π Ρ Ο Σ 

 

 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

Με την παρούσα αίτηση:  

 

 

Α) υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση Εξωτερικού 

μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, στο Πλαίσιο της με αριθμ. 

πρωτ. 2646/03-01-2023 Διεθνούς πρόσκλησης για 

την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης του Ιδρύματος. 

 

Β) αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής στην 

παρούσα και δηλώνω ότι γνωρίζω τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την ιδιότητα του εξωτερικού 

μέλους σε περίπτωση εκλογής μου, καθώς και τις 

αρμοδιότητες που ασκεί το Συμβούλιο Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το 

άρθρο 14 του ν. 4957/2022. 

 

Γ) δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρούσα αίτηση και στα 

συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά, 

αποκλειστικά για την αξιολόγηση της αίτησής μου 

στο πλαίσιο της διαδικασίας της με αριθμ. πρωτ. 

2646/03-01-2023 διεθνούς πρόσκλησης. 

 

 

Τόπος / Ημερομηνία 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο και ψηφιακή Υπογραφή 
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Manousos Michailidis

From: Σοφία Γεωργιάδου <sofiag@ihu.gr>
Sent: Wednesday, 4 January, 2023 15:14
To: General Protocol
Subject: Fwd: Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Attachments: Πρόσκληση Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΠΔΜ 

9ΙΚΤ469Β7Κ-8ΕΑ.pdf; Αίτηση εξωτερικών μελών ΣΔ.docx

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Completed

 

 
 
-------- Προωθημένο μήνυμα --------  

Θέμα: Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Ημερομηνία: Wed, 4 Jan 2023 11:33:57 +0200 

Από: ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ <dbc@uowm.gr> 

Προς: 'ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ' <hr@aretaieio.uoa.gr>, 'ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ' 
<gramatia@eginitio.uoa.gr>, 'ΙΚΥ' <etsaousi@iky.gr>, 'ΤΔΔ ΠΑΝ/ΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΘ' 
<valazar@for.auth.gr>, 'ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΠΘ' <lithour@agro.auth.gr>, 'ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ' 
<giamas@academyofathens.gr>, 'ΠΦΛ ΑΠΘ' <pfl@auth.gr>, 'ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' 
<tprosopikou@hua.gr>, 'ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ' <karametou@hua.gr>, 'ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ' 
<dioikisi@mail.tuc.gr>, 'ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ' <sseimenhs@mail.tuc.gr>, 'ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ' 
<didi@panteion.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ' <kotsori@uop.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ' 
<prosopik@unipi.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ' <npanagiotop@upatras.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ' <mapost@uom.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ' <isminiv@uom.gr>, 
'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ' <pmaneka@cc.uoi.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ' 
<vpanteli@cc.uoi.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ' <vaveop@uth.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ' 
<dkotsama@uth.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ' <tyia@aegean.gr>, 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ' 
<chbellou@aegean.gr>, 'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' <dioikitiko@aueb.gr>, 
'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' <mvlav@aueb.gr>, 'ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ' 
<george@ionio.gr>, 'ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ' <spredoul@ionio.gr>, 'Ε.Κ.Π.Α.' <rector@admin.uoa.gr>, 
'Ε.Α.Π.' <taliouri@eap.gr>, 'Ε.Α.Π.' <mkatsika@eap.gr>, 'ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΑΔΟΣ' 
<finance@ihu.edu.gr>, 'ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ' <protocol@ihu.edu.gr>, 'ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ' <tpasxal@kom.duth.gr>, 'ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' 
<dioikisi@aua.gr>, 'ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' <a.vatousiadi@aua.gr>, 'ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' <admin-tdp@auth.gr>, 'ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ' <koiliara@ad.auth.gr>, 'Α.Σ.Κ.Τ.' <annax@asfa.gr>, 'Α.Σ.Κ.Τ.' <valeria@asfa.gr>, 'Α.Ε.Α. 
ΑΘΗΝΑΣ' <info@aeaa.gr>, 'Α.Ε.Α. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ' <contact@aeavellas.gr>, 
protokollo@central.ntua.gr, 'ΚΡΗΤΗΣ' <protokol-reth@admin.uoc.gr>, 'Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ' 
<m.karaxalios@ydmed.gov.gr>, 'Υπουργείο Παιδείας (για ιστοσελίδα)' <press@minedu.gov.gr>, 
volos.office@ebetam.gr, 'ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ' <gsrt@gsrt.gr>, 'Ε.Δ.Ε.Τ. 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ' <info@grnet.gr>, 'Ε.Ε.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' <info@eeae.gr>, 'Ε.Ι.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ' <eie@eie.gr>, 'Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ' <certh@certh.gr>, 'Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Στυλιανή Μαρτάκη)' <martaki@admin.demokritos.gr>, 'Ε.Κ.Κ.Ε. 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ' <president@ekke.gr>, 'Ε.Κ.Κ.Τ.Π.Ε.Γ. - ΑΘΗΝΑ' 
<info@athena-innovation.gr>, "'Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝ"@apollon.noc.teithe.gr, "ΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ"@apollon.noc.teithe.gr, "ΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ"@apollon.noc.teithe.gr, ' <info <>, 'ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ' 
<secretary@admin.noa.gr>, 'ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ' <secr.director@pasteur.gr>, 'ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ' <psecretary@hcmr.gr>, 'ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Μαρία Στεφανάκη)' <maria.stefanaki@hcmr.gr>, 'ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ"' <secretariat@fleming.gr>, 'Ι.Τ.Ε. ΙΔΡΥΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ' <central@admin.forth.gr>, 'ΙΙΒΕΑΑ ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ' <hr@bioacademy.gr>, 'ΚΑΠΕ CRESS ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' <cres@cres.gr>, 'ΚΕΤΕΑΘ' <enh@uth.gr> 

Κοιν.: Maria Liakou <mliakou@uowm.gr> 

 

Καλημέρα σας, 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμ. πρωτ. 2646-03.01.2023   Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη 
των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε εφαρμογή του ν. 
4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»  και παρακαλούμε για την ανάρτηση στην 
κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματός σας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 

--  

Με εκτίμηση 

Μαρία Λιάνα 

Email: dbc@uowm.gr 

Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών 
 

 

Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ 
 

ΤΚ 50100 Κοζάνη 

Τηλεφωνική Επικοινωνία: 

Μαρία Λιάνα         2461056324 


