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Πριν περίπου δύο μήνες, ο νέος κορωνοϊός εισέβαλε στη χώρα μας και μαζί μ’ αυτόν ένα κύμα 

φόβου, αβεβαιότητας και αγωνίας. Στις 16 Μαρτίου, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 

Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την παύση των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβράδυνση της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού. 

 

Στις 26 Μαρτίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, καταφέρνοντας να καλύψει το 99,7% των προπτυχιακών και το 100% των 

Μεταπτυχιακών μαθημάτων. Μέσα σε διάστημα 10 ημερών, κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε 

τη χρηματοδότηση, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και 

παρακολούθηση, καθώς και την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

 

Με κύριο μέλημα τη διασφάλιση της υγείας όλων των εργαζομένων, το Πρυτανικό Συμβούλιο, 

αποφάσισε τον τρόπο λειτουργίας όλων των διοικητικών δομών του Ιδρύματος, πάντα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου και του ΕΟΔΥ. Προβήκαμε σε μία σειρά συντονισμένων 

ενεργειών, τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών του Πανεπιστημίου, καθώς βασικός άξονας και 

θεμέλιος λίθος αποτελεί για εμάς η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και σε 

αυτή τη δύσκολη περίοδο που διάγουμε, επιτακτική ανάγκη. 

 

 Βαδίζαμε σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όλο το διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος για την 

υποδειγματική στάση που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα, κάτω από πρωτόγνωρες, για όλους, 

συνθήκες. 

 

Σήμερα, σε συνέχεια της επιτυχημένης ομολογουμένως, κάτω από της δεδομένες  συνθήκες, 

πορείας της εκπαιδευτικού έργου  με την από απόσταση διδασκαλία, το Πανεπιστήμιο 

σχεδιάζει τα του οίκου του, με βάση την επίσημη εκδοχή για την πορεία της επιδημίας στη χώρα 

της, για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα και παράλληλα δράσεις και ενέργειες στη 

βάση της ήδη αποκτηθείσας εμπειρίας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. 

   

 

 

Θεόδωρος Θεοδουλίδης,  

Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Καλύπτεται το 99,7% των προπτυχιακών 

μαθημάτων. 
 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

ανταποκρινόμενο στις ανάγκες που επιτάσσουν οι 

έκτακτες συνθήκες παγκοσμίως, ξεκίνησε την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και για τα 22 προπτυχιακά 

τμήματά του, στις 26 Μαρτίου. Επιδεικνύοντας 

γρήγορα αντανακλαστικά, προχώρησε σε ταχεία 

επιμόρφωση των μελών ΔΕΠ προκειμένου να 

εξοικειωθούν με το λογισμικό που χρησιμοποιείται 

(zoom), σε διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια 

του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των μαθημάτων, ύψους 73.500 €, στη σύσταση επιτροπής τεχνικής υποστήριξης 

και στη σύσταση επιτροπής διασφάλισης ποιότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Το αποτέλεσμα αυτής της συντονισμένης προσπάθειας μας δικαίωσε, καθώς τόσο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό όσο και οι φοιτητές μας την αγκάλιασαν. Απόδειξη, το γεγονός ότι μέσω της σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης το Ίδρυμα καλύπτει το 99,7% των προπτυχιακών μαθημάτων του και το 100% 

των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατατάσσοντας το στις πρώτες θέσεις των ΑΕΙ της χώρας. 

 

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΣ 

 

Διάθεση προστατευτικών μασκών τύπου Prusa σε όλα τα Νοσοκομεία της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
 

 

Παραδόθηκαν σε όλα τα Νοσοκομεία της Περιφέρειάς μας, 

προστατευτικές μάσκες, τύπου Prusa, οι οποίες σχεδιάστηκαν και 

εκτυπώθηκαν στους 3D εκτυπωτές των εργαστηρίων της Πολυτεχνικής 

Σχολής. Η συγκεκριμένη δωρεά, αποτελεί μία από τις χρονικά εστιασμένες 

πρωτοβουλίες του Ιδρύματος, προκειμένου να συμβάλλει στην κάλυψη 

των αναγκών των νοσοκομείων, στο κρίσιμο διάστημα των 4 – 5 

εβδομάδων που υπήρχε μεγάλη ανάγκη, έλλειψη στην αγορά και 

αβεβαιότητα που δημιουργούσε η μετάβαση στην επόμενη μέρα. 

Το υλικό κατανεμήθηκε στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, στο 

Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο  Πτολεμαΐδας, στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, στο Γενικό Νοσοκομείο 

Καστοριάς και στο ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας-Αμυνταίου. Συνολικά κατασκευάστηκαν και διανεμήθηκαν 170 

προστατευτικές μάσκες, τύπου Prusa. Η συγκεκριμένη δράση, πραγματοποιήθηκε με το συντονισμό του 

Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, καθηγητή Αθανάσιου Τριανταφύλλου και με την πολύτιμη συνδρομή 

των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών. 
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Προμήθεια και διάθεση προστατευτικών μασκών, τύπου FFP2, σε όλα τα 

Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
 

Έπειτα από απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, 

προκειμένου να γίνει προμήθεια 1.500 προστατευτικών μασκών τύπου FFP2, για διάθεση σε όλα τα 

νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, που 

προέκυψαν τον προηγούμενο μήνα, με την έξαρση της πανδημίας στην περιοχή μας. 

 

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 16 Απριλίου κατανεμήθηκαν και διατέθηκαν οι προστατευτικές μάσκες, ως εξής: 

 

 900 στο Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας 

 

 200 στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης 

 

 200 στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριά 

 

 100 στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 

 

 100 στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας  

 

Διάθεση εργαστηριακού υλικού κλινικής βιοχημείας στο Μποδοσάκειο 

Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. 
 

Ο Κοσμήτορας της Σχόλης Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Κώστας 

Τσανακτσίδης, διέθεσε στο Διοικητή του Μποδοσάκειου 

Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας κ. Σταύρο 

Παπασωτηρίου, εργαστηριακό υλικό κλινικής βιοχημείας 

(ακετόνη, αλκοόλη, προστατευτικά γάντια, υάλινα 

σκεύη, ηθμούς. κτλ), για οποιαδήποτε χρήση, 

εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη στήριξη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας στο δύσκολο έργο όλου του 

Ιατρικού και λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου. 

 

 

Δωρεά χρηματικού ποσού από τον Ενιαίο Σύλλογο Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο 

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. 

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων Ερευνητικού Προσωπικού  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του νέου 

κορωνοϊού αλλά και τις πολλαπλές, επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει σε επίπεδο υγειονομικού 

συστήματος, αποφάσισε να στηρίξει με ένα συμβολικό ποσό της τάξης των 500 ευρώ το Γενικό 

Νοσοκομείο της Καστοριάς, μιας περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που επλήγη σφόδρα από 

το νέο κορωνοϊό. 
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Live Streaming ενημέρωση για τον νέο κορωνοϊό από τον Ιατρικό Σύλλογο 

Κοζάνης. 
 

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης για τον νέο 

κορωνοϊό, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε 

ενημερωτική ομιλία από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης και  διδάσκοντα του Τμήματος 

Μαιευτικής Δρ. Ευάγγελο Καζάκο, Ιατρό/Μικροβιολόγο, σχετικά 

με τους τρόπους προφύλαξης από τη μετάδοση του ιού. 

Ο Δρ. Ευάγγελος Καζάκος ανέλυσε όλα τα ιατρικά δεδομένα που 

σχετίζονται με τον νέο κορωνοϊό, τόνισε τους κινδύνους και 

προχώρησε σε ανάλυση των μέτρων προστασίας, για την 

αποφυγή εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού. 

Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση, στην 

παρακάτω διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/covid19/ 

 

                                                   

 

 

 

II.  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (WEBINARS). 

 

 

 Ψυχική ανθεκτικότητα «Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος 

κεκλεισμένων των θυρών: Συναντήσεις και δεσμοί την εποχή του Covid-

19». 

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, πραγματοποίησε το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο 

Ψυχική ανθεκτικότητα «Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος κεκλεισμένων των θυρών: Συναντήσεις και 

δεσμοί την εποχή του Covid-19».  

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είχε ως ομάδα στόχου το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και αφορούσε στο πώς συνδεόμαστε με τον εαυτό μας και τους ανθρώπους τριγύρω μας σε 

μια περίοδο φόβου, απειλής και καραντίνας. Μέσα από τη συνάντησή προέκυψαν εξιστορήσεις 

πρωτόγνωρων εμπειριών, αλλά και ελπίδες για εναλλακτικές πρακτικές. 

Την οργάνωση και επιμέλεια του διαδικτυακού σεμιναρίου είχε η κ. Στεργιανή Γκιαούρη, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αντιπρύτανι Διοικητικών 

Υποθέσεων, Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noc.uowm.gr/www/covid19/
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Το εργαστήριο Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής πραγματοποίησε 

εθελοντική δράση με τίτλο: «Μαθηματικά Δημοτικού στην εποχή του 

κορωνοϊού».  

 

Το εργαστήριο Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας, το οποίο δημιουργήθηκε από μια ομάδα 30 περίπου έμπειρων εκπαιδευτικών  και με την 

καθοδήγηση του Προέδρου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθηγητή Χάράλαμπου Λεμονίδη, 

πραγματοποίησε μια εθελοντική δράση με τίτλο: «Μαθηματικά Δημοτικού την Εποχή του Κορονοιού». Η 

δράση αυτή θα επεκταθεί και μετά την περίοδο της πανδημίας στο πλαίσιο των ‘Μαθηματικών για το 

σπίτι’ και της γενικότερης λογικής του μαθηματικού γραμματισμού στο σπίτι (Home numeracy), που 

σημαίνει την κουλτούρα και τις δράσεις που αναπτύσσονται σε ένα οικογενειακό εριβάλλον σχετικά με τα 

μαθηματικά τα οποία εκλαμβάνουν τα παιδιά.  

 

  Περισσότερες πληροφορίες τόσο για το σεμινάριο, όσο και για το εργαστήριο, μπορείτε να δείτε στον 

παρακάτω υπερσύνδεσμο : http://mathslife.eled.uowm.gr/. 

 

 

 

Διαδικτυακό σεμινάριο σε μορφή στρογγυλής τράπεζας με τίτλο 

«Ψυχολογικά ζητήματα που προκύπτουν σε περιόδους κρίσης και η 

διαχείρισή τους». 
 

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο 

σε μορφή στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Ψυχολογικά ζητήματα που προκύπτουν σε περιόδους κρίσης και 

η διαχείριση τους», με ομάδα στόχου το εκπαιδευτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου. 

Σε περιόδους «κρίσης» το περιβάλλον αλλάζει ξαφνικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε συνήθως για 

να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές ή ακόμα μπορεί και να 

οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Οι νέες συνθήκες απαιτούν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις χωρίς 

να υπάρχει η δυνατότητα είτε να αποφύγουμε είτε ή να μεταθέσουμε τις λύσεις για αργότερα. Όλα αυτά, 

και όχι μόνον, δημιουργούν στα άτομα αναστάτωση, άγχος, και μια γενικότερη ψυχολογική 

αποσταθεροποίηση. Στην «Στρογγυλή Τράπεζα» δημιουργήθηκε η δυνατότητα συζήτησης και προσέγγισης 

της διαχείρισης της κρίσης ως μια φυσιολογική αντίδραση σε μια μη φυσιολογική κατάσταση. Ο 

μεγαλύτερος χρόνος αφιερώθηκε σε συζήτηση σε ερωτήματα που τέθηκαν από το προσωπικό του Π.Δ.Μ.   

Το σεμινάριο οργανώθηκε και συντονίστηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας, καθηγητή 

Δημήτριο Πνευματικό και συμμετείχαν η κ. Αικατερίνη Φλωρά, Κλινική Ψυχολόγος,η κ. Τριανταφυλλιά 

Γεωργιάδου, Αναπτυξιακή Ψυχολόγος και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αντιπρύτανι 

Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου. 

 

 

 

 

 

 

http://mathslife.eled.uowm.gr/
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Κύκλος σεμιναρίων και εργαστηρίων «Share your Knowledge» από το 

διαδικτυακό βιωματικό εργαστήριο Ψηφιακής Εξιστόρησης (Digital 

Storytelling Workshop) με θέμα «Πώς έμαθα να αγαπώ την καραντίνα και 

άλλες αληθινές ιστορίες». 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών 

Μέσων, πραγματοποίησε κύκλο 

σεμιναρίων και εργαστηρίων «Share 

your Knowledge» από το διαδικτυακό 

βιωματικό εργαστήριο Ψηφιακής 

Εξιστόρησης (Digital Storytelling 

Workshop) με θέμα «Πώς έμαθα να 

αγαπώ την καραντίνα και άλλες 

αληθινές ιστορίες». 

Το εργαστήριο προσφέρθηκε στους 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές από τον Δρ. Γιώργο Μεταξιώτη. 

Σκοπός του εργαστηρίου υπήρξε η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών που αφηγούνται μία προσωπική ή 

βιωματική ιστορία, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ολιγόλεπτης ταινίας που θα συνδυάζει φωτογραφίες, 

εικόνες, ήχους, μουσική και κείμενο. 

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε σε πέντε συναντήσεις. Κατά την πρώτη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε μια 

εισαγωγή στις ψηφιακές ιστορίες, παρουσιάστηκε η δομή του εργαστηρίου και δόθηκαν οδηγίες και 

προδιαγραφές για την παρακολούθησή του. 

 

 

 

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Από μια εργοθεραπευτική οπτική: 

Καραντίνα 2020 – Περιμένοντας την «Ανάσταση…» .  

 

Το Τμήμα Εργοθεραπείας πραγματοποίησε το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Από μια εργοθεραπευτική 

οπτική: Καραντίνα 2020 – Περιμένοντας την «Ανάσταση…». To σεμινάριο απευθυνόταν στους φοιτητές και 

στις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στόχος του υπήρξε η κινητοποίηση και 

ενδυνάμωση τους μέσω του έργου (δραστηριοτήτων), με σκοπό την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και 

κοινωνικής υγείας και ευεξίας.  

Στην περίοδο της καραντίνας είναι πολύ σημαντικά η διατήρηση της ρουτίνας, η συμμετοχή σε όλους τους 
τομείς έργων και η προσαρμογή όπου απαιτείται, για ισορροπία και διατήρηση της ταυτότητάς μας ώστε 
να προάγουμε την υγεία, ευεξία και την ποιότητα ζωής και για την πρόληψη των επιπτώσεων από τον 
πιθανό αποκλεισμό μας από τη συμμετοχή σε έργα και δραστηριότητες. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε σε 
τρεις φάσεις και την οργάνωση, επιμέλεια και συντονισμό είχε η κ. Αικατερίνη Κατσιάνα, εκπαιδευτικός 
Π.Δ.407/80 του Τμήματος Εργοθεραπείας. 
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Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη 

σχέση της performance με την καραντίνα!». 

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, πραγματοποίησε το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο 
«Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη σχέση της performance με την καραντίνα!». Ομάδα στόχου του 
σεμιναρίου αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

Φοιτητές/φοιτήριες και απόφοιτες/απόφοιτοι μοιράστηκαν  αγαπημένες τους performance που άπτονται 

των θεμάτων της κοινωνικής αποστασιοποίησης, του εθελούσιου εγκλεισμού, της καραντίνας, της 

προστασίας και συζήτησαν τη σχέση της τέχνης της performance με την καθημερινή ζωή. 

Το webinar δομήθηκε γύρω από σύντομες παρουσιάσεις έργων performance, των οποίων ακολούθησε 

συζήτηση με τους συμμετέχοντες γύρω από την τέχνη της performance και τη σχέση της τέχνης με την 

καθημερινή ζωή.  

Την οργάνωση και επιμέλεια του διαδικτυακού σεμιναρίου είχε η Αγγελική Αυγητίδου, Επίκουρος 
Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών , παρουσίασαν οι : Ζωή Αντύπα, 
Ανθούλα Ασλανίδου, Ίνα Βουτσά, Μαρία Ζούρου, Θεώνη Καρακάντζου, Νάσια Καρατσιράκη, Τόνια 
Κόρσακ, Αριάδνη Πεδιωτάκη και Μαρία Σιδέρη ενώ το μοντάζ του τελικού υλικού επιμελήθηκε η Αριάδνη 
Πεδιωτάκη. 
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, επίσης: 

  
 

 

  Ανάρτησε στην κεντρική του ιστοσελίδα  

 

 

 Εκτενές φυλλάδιο με χρήσιμες οδηγίες για τον νέο κορωνοϊό. 

 

 Πρακτικές Συμβουλές για τη διαχείριση  του άγχους που προκαλεί ο covid-19. 

 

 Στρατηγικές ρύθμισης των συναισθημάτων για παιδιά και εφήβους. 

 

 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο κορωνοϊό στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, σε BRAILLE 

READY και σε Ηχητική μορφή. 

 

 

 

Μερίμνησε για την ασφάλεια των εργαζομένων του 
 

 

 Εγκατέστησε λογισμικό για τηλε- εργασία . 

 

 Θέσπισε εκ περιτροπής εργασία για την αποφυγή συνωστισμού στον εργασιακό χώρο. 

 

 Μερίμνησε  για τις άδειες ειδικού σκοπού , όπου αυτές χρειάζονται. 

 

 Τοποθέτησε ειδικά μηχανήματα με αντισηπτικό σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος. 

 

 Ενημέρωσε το προσωπικό για την αυστηρή τήρηση όλων των οδηγιών, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. 

 

 Προέβη σε προληπτική απολύμανση όλων των κτηριακών δομών του Πανεπιστημίου. 

 

 

Ενημέρωσε το ευρύτερο κοινό με αρθογραφία μελών ΔΕΠ σχετιζόμενη με 

τον κορωνοϊό. 
 

 Δημοσίευση άρθρου «Διλήμματα και επιλογές για τα τεστ κορωνοϊού» σε τοπικό ηλεκτρονικό 

μέσο του Γιώργου Νενέ, Καθηγητή Επιχειρησιακής Έρευνας και Προέδρου Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών. 

 

 Δημοσίευση άρθρου «Τρόφιμα και Covid-19, σύντομη ανασκόπηση υφιστάμενων δεδομένων» 

σε έντυπη εφημερίδα του Ιωάννη Ν. Τσακίρη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας. 
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IIΙ.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. 

 

Υπεβλήθη η πρόταση με τίτλο «Βελτίωση και Αναβάθμιση Υφισταμένων 

Κτηριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη 

Φλώρινα», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 107 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020 . 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την υποβολή της πρότασης με τίτλο «Βελτίωση και Αναβάθμιση 

Υφισταμένων Κτηριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα», στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης 107 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η πρόταση αποτελεί ένα έργο πνοής για το Πανεπιστήμιο στη Φλώρινα, συνολικού προϋπολογισμού 

9.800.000 ευρώ, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Πρυτανικής Αρχής για την οργάνωση και 

λειτουργία του Ιδρύματος σε αναπτυξιακή και σύγχρονη τροχιά.  Το έργο περιλαμβάνει ανακαινίσεις και 

επισκευές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εκσυγχρονισμό των 

δικτύων και των ψηφιακών υποδομών, βελτίωση της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. 

Με συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, που εντάθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο 

και ιδιαίτερα με την επίμονη προσπάθεια του αρμόδιου Αντιπρύτανη Οικονομικών , Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, καθηγητή κ. Γεώργιου Ιορδανίδη και του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης 

του Πανεπιστημίου κ. Κώνσταντίνου Δάρδα, αλλά και με τη γόνιμη συνεργασία κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας, με εκπροσώπους των τοπικών φορέων και υπηρεσιών, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του 

εγχειρήματος με την υποβολή της πρότασης. 

 

 

 

Αναγόρευση του κ. Διονύση Πασχάλη, Προέδρου του ομώνυμου 

Κοινωφελούς Ιδρύματος, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της 

Συγκλήτου, προχωρά στην αναγόρευση του κ. Διονύση Πασχάλη, Προέδρου του 

Ομώνυμου Κοινωφελούς Ιδρύματος, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος 

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.  

Η ένταξη του κ. Διονύση Πασχάλη στην πανεπιστημιακή μας οικογένεια αποτελεί 

αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς και του έργου του για την ανάδειξη της 

ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού. 

Η τελετή αναγόρευσης θα διεξαχθεί εν ευθέτω χρόνω, μετά την άρση των 

περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19. 
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Θέσπιση του θεσμού του Συνηγόρου του φοιτητή του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με σχετική απόφασή της, όρισε συνήγορο του 

φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τον κ. Κωνσταντίνο Παρίση, καθηγητή του τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Ο συνήγορος του φοιτητή, έχει σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών 

υπηρεσιών του Ιδρύματος με απώτερο στόχο την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας 

του Ιδρύματος.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνήγορο του φοιτητή πατήστε εδώ. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24610 68292 

Email : kparisis@uowm.gr 

 

 

 

 

Οι μαθητές του Δήμου Κοζάνης μετασχηματίζουν την Κοζάνη σε «έξυπνη 

πόλη» - Διαγωνισμός Καινοτομίας. 

Μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Κοζάνη: Έξυπνη πόλη», διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Κοζάνης, με την υποστήριξη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

O διαγωνισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία δημιουργικής 

απασχόλησης στο σπίτι την περίοδο της πανδημίας, 

όπου οι μαθητές  και οι μαθήτριες όλων των τύπων 

σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης, αλλά και οι 

μαθητές - μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κοζάνης που 

φοιτούν σε σχολεία άλλων περιοχών, καλούνται 

προαιρετικά να στείλουν τις ιδέες τους σχετικά με το 

μετασχηματισμό του Δήμου Κοζάνης σε έξυπνο Δήμο. Η 

υποβολή αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί και σε 

μεταγενέστερο χρόνο θα ειδοποιηθούν όσοι 

υποβάλλουν τις αρτιότερες προτάσεις για να 

παρουσιάσουν σε σχετική ημερίδα του Δήμου Κοζάνης (διαδικτυακή-”Μένουμε στο σπίτι & 

δημιουργούμε” ή δια ζώσης) την ιδέα τους.  

Αναλυτικά, οι μαθητές καλούνται με την άδεια, συγκατάθεση και την προτροπή των γονέων/κηδεμόνων 

τους να λάβουν μέρος στη συγγραφή/παρουσίαση της δικής τους πρότασης. Ενδεικτικά οι άξονες είναι: 

1.       Περιβάλλον και Ενέργεια 

2.       Κινητικότητα – Μεταφορές 

3.       Έξυπνη Διαβίωση 

4.       Έξυπνοι πολίτες 

5.       Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Ο διαγωνισμός Καινοτομίας είναι μία πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συνέργειας με τους τοπικούς φορείς, συνέβαλε τα μέγιστα με την 
τεχνογνωσία του. 
 
 

 
 
 

https://uowm.gr/sinigoros-tou-fititi-tou-pdm/
mailto:kparisis@uowm.gr
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-Know your Industry webinar series- Διαδικτυακά Σεμινάρια. 
 
Πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών 

Πόρων με θέμα «Μεταλλευτικός Σχεδιασμός Επιφανειακών Λιγνιτωρυχείων στο Νέο Ενεργειακό Τοπίο – 

Κρίσιμοι Παράγοντες και Μοντέλα Βελτιστοποίησης» και ομιλητή τον Δρ. Ρούμπο Χρήστο, και «Ορυκτός 

Πλούτος & Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ – Η Συμβολή τους στην Ελληνική Οικονομία» με ομιλητή τον Δρ. Αποστολίκα 

Αθανάσιο. 

Στα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότεροι από 120 φοιτητές του Τμήματος καθώς και πολλοί καθηγητές και 

συνάδελφοι από τη μεταλλευτική βιομηχανία. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν κοντά στο 

επάγγελμα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων μέσα από τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία που τους 

μετέφεραν οι ομιλητές, και να εκτιμήσουν τις προοπτικές και τις προκλήσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας 

της Ελλάδας. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων. 

Το Τμήμα θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση και άλλων σεμιναρίων που θα καλύπτουν, στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όλο το εύρος των επιστημονικών αντικειμένων και επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, με τη συνδρομή διακεκριμένων επιστημόνων του 

χώρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


