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(βάσει της αριθμ. 5906/07-05-2020, με ΑΔΑ: 9Δ7Λ469Β7Κ-Χ41, Πράξης του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)  

 
 

Στην Κοζάνη σήμερα 16-06-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε 

έκτακτη Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ψηφιακή Αίθουσα του Τμήματος 

https://zoom.us/my/uowm.rdcbs1 , λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν  για την αποφυγή 

διασποράς του κορονοϊού, η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Περιφερειακής και 

Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, μετά από την αριθμ. 362/11-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Τμήματος. 

 

Παρόντες ήταν οι: 
 

1. Μπακούρος Ιωάννης, Καθηγητής, ως Πρόεδρος, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

2. Τσακιρίδου Ελένη, Καθηγήτρια, ως αναπληρώτρια Προέδρου, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

3. Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος, Καθηγητής, ως μέλος, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

4. Λοϊζου Ευστράτιος, Καθηγητής, ως μέλος, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

5. Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, ως μέλος, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι: 

1. Γκόγκος Δημήτριος – Μάριος , εκπρόσωπος των φοιτητών, ως μέλος με δικαίωμα ψήφου, 

εκτός των θεμάτων που αφορούν στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου, για τα οποία 

δεν ψηφίζει.  

 

Στην προσωρινή Συνέλευση δεν έχουν ορισθεί και δεν συμμετέχουν ένας ανά κατηγορία 

εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), των μελών του 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

 
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Πασχαλιά Λαβαντσιώτη, Γραμματέας του Τμήματος, κλάδου 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 

  

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, o Πρόεδρος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

……………………………………………………………………………………………….. 

https://zoom.us/my/uowm.rdcbs1


3ο «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης και καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων 

για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ.7 του άρθρου 29 του 

Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2020-21 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου» 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

Για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης έθεσε 

υπόψη στα μέλη τα εξής: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/7-5-2019 τ.Α΄) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 

Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

3. Την αριθμ. αριθμ. 112/06-05-2020 θέμα ΣΤ.8 απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ανασυγκρότηση προσωρινής Συνέλευσης του 

Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης». 

4. Την αριθμ. 5906/07-05-2020, με ΑΔΑ: 9Δ7Λ469Β7Κ-Χ41Πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ανασυγκρότηση της Προσωρινής 

Συνέλευσης του μη αυτοδύναμου Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής 

Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας». 

5. Τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195), όπως οι 

περιπτώσεις α΄ και γ΄ αυτής (ως παρ. 6), είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 58 του Ν. 

4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 

Α΄ 17), στη συνέχεια με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142). 

6. Το γεγονός ότι στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης δεν υπάρχει 

Τομέας. 

7. Το αριθμ. 6/19-03-2020 θέμα 2ο Πρακτικό της παρούσας με θέμα: «Έγκριση 

προκήρυξης για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980 και ακαδ. υποτρόφων 

με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει για το 

χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτος 2020-2021 στο Τμήμα Περιφερειακής και 

Διασυνοριακής Ανάπτυξης» 

8. Την αριθμ. Δ3/Σ114/15-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας 

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 



A. ………………………………………………………………………………………………… 

 
B. Καθορίζει ως κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για πρόσληψη ακαδημαϊκών 

υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ.7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για τη διεξαγωγή 

διδακτικού/ερευνητικού έργου τα εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

1 Διδακτορικό δίπλωμα, συναφές με το υπό προκήρυξη 

γνωστικό αντικείμενο 

Έως 50 μόρια 

2 Ύποψήφιοι διδάκτορες, με αντικείμενο διδακτορικής 

διατριβής συναφές με το υπό προκήρυξη γνωστικό 

αντικείμενο 

Έως 30 μόρια 

3  Τεχνική Εμπειρία (εκπαιδευτική – εργαστηριακή – 

επαγγελματική) 

Έως 25 μόρια 

4 Μεταπτυχιακό δίπλωμα, συναφές με το υπό προκήρυξη 

γνωστικό αντικείμενο  

Έως 15 μόρια 

5 Δημοσιεύσεις Έως 10 μόρια 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως εξής : 

 
    Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας           Τα Μέλη       

                                             
                                              

                                                   
             Ακριβές απόσπασμα 

      Η Γραμματέας 
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