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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Γ11/Σ126/26-11-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 126/26-11-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26-11-2020 στις 10:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την 
έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 1573/24-11-2020, η οποία επιδόθηκε στα 
μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 35 μελών και την απουσία 5 μελών. 
Παρόντες: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής τ/δ 

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής τ/δ 

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής τ/δ 

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής τ/δ 

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια τ/δ 
 

Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία Τριανταφύλλου Αθ. Κοσμήτορας Καθηγητής τ/δ 

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΧΜ Φροντιστής Ζ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΗΜΜΥ Τσίπουρας Μ. Αν. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΜΧΠΣ Κακούλης Κ. Πρόεδρος Καθηγητής τ/δ 

Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Δημητριάδου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια τ/δ 

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής τ/δ 

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής τ/δ 

ΕΨΜ Μιχαήλ Δ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

Καλών Τεχνών Κοσμητεία  
ΤΕΕΤ - - - Κοσμήτορας - - -  

Θετικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια τ/δ 

ΜΑΘ Μπίσμπας Α. Αν. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής τ/δ 

Γεωπονικών 
Επιστημών ΓΕΩ Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια τ/δ 

Επιστημών Υγείας 

Κοσμητεία Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΕΡΓ Στημονιάρης Α. Αν. Πρόεδρος Επ. Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Καταραχιά Αν. Κοσμήτορας Αν. Καθηγήτρια τ/δ 

ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΔΕΤ Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια τ/δ 

ΛΧΡ Πιτόσκα Ηλ. Αν. Πρόεδρος Καθηγήτρια τ/δ 
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ΟΕ Μονοβασίλης Θ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΟΔΕ Κοντέος Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο, τ/δ 

ΠΔΑ - - - Πρόεδρος - - -  

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο, τ/δ 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Σιδηροπούλου Χρ. Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. τ/δ 

Τίγγος Αντ.  Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. τ/δ 

Σεληνιωτάκης Χαρ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών τ/δ 

Γκουντινίδης Ν. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών τ/δ 

Ελισαίου Αν. Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού τ/δ 

 
Απόντες: 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

ΗΜΜΥ Χριστοφορίδης Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Κοσμητεία  
ΤΕΕΤ Ζιώγας Ι. Κοσμήτορας Αν. Καθηγητής  

ΕΡΓ Τσιαμήτρος Δ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΛΧΡ Δριτσάκη Χ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΠΔΑ Μπακούρος Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

 
Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. και φοιτητών 
Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: δεν έχει εκλεγεί 
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει εκλεγεί 
 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
11. Επικύρωση της διαδικασίας έγκρισης και αναθεώρησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών 
Ο κύριος Ν. Σαριαννίδης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την 
επικύρωση της διαδικασίας έγκρισης και αναθεώρησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.  
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»), 

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», 
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5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 και την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 (Α’ 
114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις»), 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 28, 29, 70, 71, 72 και 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 7, 8, 13, 44, και 83 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,  

9. Την απόφαση 5125 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄3046/2018 – 
«Οργάνωση Δομής και Λειτουργίας Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

10. Την εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π., 
αποφασίζει ομόφωνα να επικυρώσει τη διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης των Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών, όπως την εισηγήθηκε η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 
πρακτικό ως ακολούθως: 
Κοζάνη, 26-11-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
 

Emmano
uil 
Mylonas

Digitally signed 
by Emmanouil 
Mylonas 
Date: 2020.11.28 
12:17:02 +02'00'



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΠΣ 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται και ενημερώνεται τακτικά από τη Συνέλευση 

του Τμήματος, ώστε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις του και να εναρμονίζεται με τις 

επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, τις νέες ανάγκες 

του Τμήματος, καθώς και με τις εξελίξεις στην εθνική και διεθνή αγορά εργασίας. Τα 

Τμήματα του ΠΔΜ είναι υποχρεωμένα να πραγματοποιούν μία τουλάχιστον 

Συνέλευση ανά ακαδημαϊκό έτος με θέμα την αναμόρφωση του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών. Η αναμόρφωση πτυχών του ΠΠΣ περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε αλλαγή σχετίζεται με μαθήματα Υποχρεωτικά, Επιλογής/Κατεύθυνσης 

κ.ο.κ. (π.χ. των ECTS, τίτλων ή περιεχομένων μαθημάτων, συγχώνευση ή κατάργηση 

μαθημάτων κ.ο.κ) του λειτουργούντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΠΣ). Στην περίπτωση που το Τμήμα αποφασίσει την αναθέωρηση του 

προγράμματος σπουδών, θα πρέπει να πραγματοποιήσει τα ακόλουθα βήματα:   

Α) Η Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών με την OMEA του Τμήματος: 

1. Συλλέγει και αξιολογεί πηγές πληροφορίας όπως ενδεικτικά είναι οι 

παρακάτω: 

• Τις δυνατότητες των φοιτητών και τα εφόδια τους από την 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

• Προγράμματα σπουδών από άλλα γνωστά Πανεπιστήμια της Ελλάδας 

και του εξωτερικού. 

• Διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους (σχετικούς ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς π.χ. επιμελητήρια κλπ).  

• Διαβούλευση με φοιτητές, πρόσφατους και παλαιότερους 

αποφοίτους. 

• Στοιχεία σχετικά με την απασχόληση των αποφοίτων που 

προέρχονται από σχετική έρευνα η/και επικοινωνία με φορείς του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

• Τις διεθνείς τάσεις στην επιστημονική βιβλιογραφία και τον 

εντοπισμό των αναδυόμενων επιστημονικών περιοχών αιχμής. 



• Αποτελέσματα διερεύνησης από ομάδες εργασίας εντός του 

Τμήματος ή από προσκεκλημένους ειδικούς στο αντικείμενο του ΠΠΣ. 

• Αποτελέσματα παρακολούθησης του ισχύοντος ΠΠΣ. 

• Αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων . 

2.  Καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος έκθεση με την οποία αιτιολογεί τις 

μεταβολές με βάση τις πηγές των πληροφοριών που έλαβαν υπόψιν, η 

τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των οποίων θα πρέπει να εμφανίζεται στο 

πρακτικό του Τμήματος με σαφή αιτιολόγηση, όπως για παράδειγμα είναι η 

εξέλιξη της επιστήμης, η προσαρμογή στη διεθνή τάση την οποία 

ακολουθούν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, οι ανάγκες της αγοράς 

εργασίας κλπ.    

3. Η Συνέλευση του Τμήματος: 

• Θέτει το σχέδιο σε διαβούλευση μεταξύ των μελών του Τμήματος 

(Τομέων, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, 

προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες φοιτητές) 

με σαφή καταγραφή και απαρίθμηση των προτεινόμενων αλλαγών 

των πτυχών του ΠΠΣ και παράθεση διευκρινίσεων όπου απαιτείται. 

• Εισηγείται μέτρα, διευκρινήσεις και μεταβατικές ρυθμίσεις για τους 

φοιτητές παλαιότερων ετών (πχ. για ποιο έτος εισαγωγής θα 

ισχύσουν οι προτεινόμενες αλλαγές, αν θα υπάρξει μεταβατική 

περίοδος κ.ο.κ.). 

• Θα πρέπει πολύ εύληπτα να παρατίθενται οι αλλαγές του ΠΠΣ 

συγκριτικά με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο, με 

υποχρεωτική αναγραφή του αθροίσματος των 30 ECTS και με 

επισήμανση των αλλαγών στο νέο: 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 
‘Α εξάμηνο  ‘Α εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρες 
διδασκαλίας 

ECTS  Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρες 
διδασκαλίας 

ECTS 

Μάθημα Α 3 3  Μάθημα Α 3 5 
. 
. 
. 

 . 
. 
. 

 . 
. 
. 

 . 
. 
. 

       
Σύνολο   30  Σύνολο  30 

Β’ εξάμηνο  Β’ εξάμηνο 



       
 

• Υποβάλλει το πρακτικό της Συνέλευσης για την αναθεώρηση του 

προγράμματος σπουδών και το σχετικό διαθέσιμο υλικό στη ΜΟΔΙΠ.  

• Στην περίπτωση που η αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών 

αφορά παρατηρήσεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας   

Πίνακας: Αλλαγές στο ΠΠΣ με βάση τις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης 
(ΕΑ) 
 Παρατηρήσεις/Συστάσεις ΕΑ Προτεινόμενες αλλαγές στο ΠΠΣ 
1   
2   
3   
4   

 
 

4. Πραγματοποιείται συνεδρίαση της Επιτροπής ΜΟΔΙΠ με την παρουσία του 

Προέδρου και της ΟΜΕΑ του Τμήματος και συμπληρώνεται το παρακάτω 

έντυπο.  

Έλεγχος πληρότητας αναμόρφωσης ΠΠΣ του Τμήματος: 
 

 Κρίνεται  
σημαντική η  
Τεκμηρίωση 
για τη 
συγκεκριμένη 
αναμόρφωση  

Κρίνεται μη 
σημαντική η  
Τεκμηρίωση για 
τη συγκεκριμένη 
αναμόρφωση 

1. Εισήγηση σκοπιμότητας-τεκμηρίωσης αλλαγών   
Λόγοι αναμόρφωσης πτυχών-τεκμηρίωση   
1.1. Αναλύεται και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα των αλλαγών 

στο ΠΠΣ; 
  

1.2. Επισυνάπτονται τυχόν σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν την 
αναγκαιότητα αυτή; 

  

1.3. Λήφθηκαν υπόψη απόψεις αποφοίτων, εργοδοτών, 
επιστημονικών φορέων κατά την αναμόρφωση του ΠΠΣ; 

  

1.4. Λήφθηκαν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις στο εν λόγω 
επιστημονικό πεδίο; 

  

1.5. Ανταποκρίνονται οι αλλαγές στο εν λόγω ΠΠΣ στον 
στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους του Τμήματος, στις 
ανάγκες της κοινωνίας; 

  

1.6. Συνεκτιμήθηκαν, κατά την αναμόρφωση, τυχόν υφιστάμενες 
μελέτες/έρευνες για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, για τα 
προσόντα των αποφοίτων, καθώς και την απορρόφησή τους; 

  

1.7. Λήφθηκαν υπόψη οι συστάσεις προηγούμενης εξωτερικής 
αξιολόγησης; 

  

2. Παράθεση αλλαγών   
2.1. Παρατίθενται (σε μορφή Πίνακα) οι συστάσεις της εξωτερικής 

αξιολόγησης (στην αριστερή στήλη) και οι αντίστοιχες 
ενέργειες του Τμήματος (στη δεξιά στήλη) 

  

2.2. Παρατίθενται οι συνολικές προτεινόμενες αλλαγές με 
επαρκείς περιγραφή/διευκρινίσεις 

  

3. Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών   



3.1. Υπάρχει Πίνακας με το παλιό και το νέο ΠΠΣ, σε 
αντιπαραβολή, με επισημασμένες τις αλλαγές? (στήλες με: 
τίτλο μαθήματος, ώρες διδασκαλίας, ECTS ανά εξάμηνο με 
αναγραφή του συνόλου των ECTS ανά εξάμηνο και στο 
σύνολο του ΠΠΣ); 

  

3.2. Έχει επιβεβαιωθεί ότι όλα τα μαθήματα έχουν τουλάχιστον 2 
ECTS; 

  

3.3. Έχει επιβεβαιωθεί ότι το κάθε εξάμηνο έχει 30 και το κάθε 
έτος 60 ECTS? Αναγράφονται αντίστοιχα στον Πίνακα του 
ΠΠΣ; 

  

3.4. Συμπληρώθηκε πλήρως το Περίγραμμα Μαθήματος όλων των 
τροποποιημένων και νέων μαθημάτων 

  

4. Αλλαγές στον κανονισμό Σπουδών/Μεταβατικές διατάξεις 
4.1. Δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις ως προς τυχόν 

αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Σπουδών και σε 
απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις; 

    

5. Οργάνωση εκπαιδευτικού έργου 
5.1. Αναφέρεται, εάν η εξειδίκευση και η αριθμητική επάρκεια του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος μπορούν να 
υποστηρίξουν την υλοποίηση των αλλαγών του ΠΠΣ; 
(λήφθηκαν υπόψη επικείμενες συνταξιοδοτήσεις κτλ;) 

    

5.2. Σχολιάζεται η ποσοτική και η ποιοτική επάρκεια των 
υποδομών σε σχέση με τη δυνατότητα υλοποίησης των 
προτεινόμενων αλλαγών; (χωρητικότητα, διαθεσιμότητα, 
εξοπλισμός κτλ); 

    

 
   

5. Η ΜΟΔΙΠ σε περίπτωση θετικής εισήγησης διαβιβάζει την αναμόρφωση 

συνοδευόμενη με την εισήγησή της στη Σύγκλητο. 

6. Η ΜΟΔΙΠ σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης διαβιβάζει την εισήγησή της 

στο Τμήμα και το Τμήμα λαμβάνει απόφαση μετά από συνέλευση εάν θα 

λάβει υπόψη τις συστάσεις της ΜΟΔΙΠ προκειμένου να επανυποβάλει την 

εισήγησή της για την αναμόρφωση του ΠΠΣ στη ΜΟΔΙΠ. Η ΜΟΔΙΠ 

συνεδριάζει και διαβιβάζει την απόφαση του Τμήματος και την εισήγησή της  

στην Σύγκλητο, προκειμένου η Σύγκλητος να πάρει την τελική απόφαση.    

 


