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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αριθμ. 6427/2-07-2018 (Φ.Ε.Κ.
3122/31-07-2018, τ.Β΄): «Κανονιστικής Απόφασης
Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή
Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του».

2

Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

3

Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

4

Επανίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με
τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών».

5

Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29817
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 6427/2-07-2018
(Φ.Ε.Κ. 3122/31-07-2018, τ.Β΄): «Κανονιστικής
Απόφασης Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την
Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Μέχρι την
Έκδοση του Οργανισμού του».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 1/20-02-2020)
Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες
Διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/
06-09-2011, τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με
τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της
παρ. 2α του άρθρου 57.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019,
τ.Α΄): «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές Διατάξεις».
5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/
13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.΄) Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 43283/9-09-2019 πράξη «Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
7. Τη με αριθμ. 48589/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3803/15-10-2019,
τ.Β΄) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής σχετικά με τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης
και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»,
καθώς και τη διόρθωση σφάλματος αυτής (Φ.Ε.Κ. 4064/
7-11-2019, τ.Β΄).
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 49968/3-10-2019 πράξη «Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
9. Τη με αριθμ. 6427/2-07-2018 (Φ.Ε.Κ. 3122/31-07-2018,
τ.Β΄): «Κανονιστική Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής, Μέχρι την Έκδοση του
Οργανισμού του».
10. Τη με αριθμ. 5161/6-02-2019 (Φ.Ε.Κ. 626/27-02-2019,
τ.Β΄): «Τροποποίηση της με αριθ. 6427/2018 (Β’ 3122)
Κανονιστικής Απόφασης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής».
11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 57 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄
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του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ.Α΄) «Στην παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) γίνονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) Καταργείται η περίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄ και οι περιπτώσεις γγ΄, δδ΄, εε΄ και στστ΄
αναριθμούνται σε ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ αντίστοιχα».
12. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την περίπτωση
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κεφαλαίου Α΄ του
Μέρους Β΄ του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), ιδρύεται στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Σχολή Δημόσιας
Υγείας, η οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
αα) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ββ) Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.».
13. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ν. 4610/2019
(Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019, τ.Α΄) και τα όσα αναφέρονται
ανωτέρω υπό 11 και 12, οι Σχολές του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής είναι πλέον έξι (6) τον αριθμό και τα
Ακαδημαϊκά Τμήματα είναι είκοσι έξι (27).
14. Το γεγονός ότι με το άρθρο 58 του Κεφαλαίου Α΄
του Μέρους Β΄ του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019,
τ.Α΄) εντάχθηκε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
15. Το γεγονός ότι η περίπτωση 1ε της παρ. 1 του άρθρου 12 της με αριθμ. 6427/2- 07-2018 (Φ.Ε.Κ. 3122/
31-07-2018, τ. Β΄): «Κανονιστική Απόφαση Διοικούσας
Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής, Μέχρι την
Έκδοση του Οργανισμού του» πρέπει να τροποποιηθεί
ώστε να περιγράφει με σαφήνεια και πληρότητα την αποστολή αλλά και το αντικείμενο του εν λόγω Τμήματος.
16. Την εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
17. Την εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
19. Τη σχετική προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και
Καινοτομίας της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του
Ιδρύματος, κατόπιν εντολής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
20. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 6427/2-07-2018 (Φ.Ε.Κ.
3122/31-07-2018, τ.Β΄): «Κανονιστικής Απόφασης Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή των
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής, Μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Βασική Διάρθρωση
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
Α) Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και γραφεία και Β) σε αυτοτελείς μονάδες, υπαγόμενες στον
Πρύτανη ή στους από αυτόν οριζόμενους Αντιπρυτάνεις, ως ακολούθως:
2. Η περ. Β) «Αυτοτελείς Μονάδες» της παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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Β) «Αυτοτελείς Μονάδες»
β1) Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. η οποία διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών,
Τμήμα Παρακολούθησης Έργων, Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διασφάλισης
Ποιότητας, Γραφείο Υποστήριξης Επιτροπής Ηθικής της
Έρευνας και Νομικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε. Η ανωτέρω
Διεύθυνση με τα υπαγόμενα σε αυτήν τμήματα υπάγεται
στον Πρύτανη.
β2) Νομική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται στον Πρύτανη.
β3) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται
στον Πρύτανη.
β4) Γραφείο Τύπου και Δημοσιευμάτων, το οποίο υπάγεται στον Πρύτανη.
β5) Τμήμα ΠΣΕΑ, το οποίο υπάγεται στον Πρύτανη.
β6) Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή, το οποίο υπάγεται στον Πρύτανη.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών
και Δημοσίων Σχέσεων
Στην περ. 1δ. της παρ. 1 «Αρμοδιότητες Τμήματος
Αθλητισμού», όπου αναγράφεται «Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής» αντικαθίσταται από «Με απόφαση
της Συγκλήτου».
Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών
1. Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της περ. 1α. της παρ. 1
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1α. «Αρμοδιότητες Γραμματειών Κοσμητειών (6)»
Οι Γραμματείες των έξι (6) Κοσμητειών του Ιδρύματος
αντιστοιχούν από άποψη διοικητικής ιεραρχίας σε Τμήματα και λειτουργούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης
Υποστήριξης Σπουδών του Ιδρύματος.
2. Ο τίτλος της περ. 1.β. της παρ. 1 αντικαθίσταται ως
εξής: 1β. «Αρμοδιότητες Γραμματειών Ακαδημαϊκών
Τμημάτων (είκοσι επτά-27)».
Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας
Η περ. 1ε. της παρ. 1 «Αρμοδιότητες Τμήματος Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1ε. Αρμοδιότητες Τμήματος Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας.
Αποστολή του Τμήματος Διασύνδεσης (Εκπαίδευσης-Παραγωγής), Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η προσφορά
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο προς την Εκπαιδευτική κοινότητα όσο και προς τις επιχειρήσεις Ιδιωτικού
και Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Συλλογικούς Φορείς για την επίτευξη
των παρακάτω σκοπών: α) της διασύνδεσης, διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιδρύματος και φορέων εκπαίδευσης,
έρευνας, παραγωγής και υπηρεσιών, επικοινωνίας με
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τους φοιτητές / αποφοίτους του Ιδρύματος και β) της
προαγωγής καινοτομίας, επιχειρηματικότητας.
Το Τμήμα ακολουθεί σε καθένα από τους τομείς ευθύνης του τις κατευθύνσεις πολιτικής και τις προτεραιότητες του Ιδρύματος με την καθοδήγηση μέλους, ή επιτροπής μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος
που ορίζει ο Πρύτανης. Όσον αφορά την Διασύνδεση με
Εκπαίδευση-Παραγωγή, Διαμεσολάβηση και Καινοτομία
υπάγονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με:
• Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειοφοίτων και αποφοίτων
του Ιδρύματος.
• Ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
και οργανισμών, εντοπισμό πιθανών θέσεων εργασίας,
τήρηση βάσης δεδομένων και δημοσίευση σχετικών
αναγγελιών κενών θέσεων πρακτικής άσκησης/εργασίας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον σχετικό ιστότοπο με
παράλληλη προώθηση των ενδιαφερομένων υποψηφίων προς τις αντίστοιχες εταιρείες. Κάλυψη αναγκών των
Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
• Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις της παραγωγής και συμβολή στις δραστηριότητες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών.
• Συνεργασία με αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ και άλλους σχετικούς φορείς (πρεσβείες, μορφωτικά ινστιτούτα, επιμελητήρια, φορείς επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας κλπ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Προσφορά πληροφόρησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Σεμινάρια,
Συνέδρια, Ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης στους
φοιτητές και τους αποφοίτους του Ιδρύματος για την
αγορά εργασίας-συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου
επιχειρείν- καθώς και για ευκαιρίες απασχόλησης και
δυνατότητες μετεκπαίδευσης/έρευνας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
• Ανάπτυξη και επιμέλεια σχετικού εκπαιδευτικού
υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και η
διαχείριση και αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων
για τις ανάγκες παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών
πληροφόρησης και υποστήριξης προς φοιτητές και
αποφοίτους.
• Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην
προβολή και δημοσιότητα αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του Ιδρύματος.
• Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο,
εθνικό και διεθνές επίπεδο με παραγωγικούς, κοινωνικούς φορείς προκειμένου για την από κοινού ανάληψη
δράσης προώθησης της απασχόλησης, της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος του νέου επιστημονικού δυναμικού, του «brain drain», της περαιτέρω
ανάπτυξης του θεσμού της διαμεσολάβησης».
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας
1. Η παράγραφος 1. αντικαθίσταται ως εξής:
Η Νομική Υπηρεσία είναι αυτοτελής υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη.
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2. Η περ. β) της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
β) Η Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί σε ερωτήματα που
θέτει ο Πρύτανης. Ερωτήματα μπορούν να θέτουν, μέσω
του Πρύτανη, τα όργανα του Ιδρύματος καθώς και οι
υπηρεσίες ή οι ακαδημαϊκές μονάδες. Ο Πρύτανης διαβιβάζει τα ερωτήματα αυτά στη Νομική Υπηρεσία, εφόσον κρίνει ότι είναι βάσιμα ή απαραίτητη η διερεύνησή
τους. Κάθε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, αν
γίνει δεκτή από τον Πρύτανη, εφαρμόζεται υποχρεωτικώς από τις υπηρεσίες και τα κάθε είδους όργανα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
3. Το τρίτο εδάφιο της περ. β της παρ. 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
Ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται
και υπάγεται στον Πρύτανη και είναι αρμόδιος για τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας και του
κάθε φύσεως προσωπικού της.
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες γραφείου Συνηγόρου του Φοιτητή
Στην παράγραφο 1. όπου αναγράφεται «τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής», αντικαθίσταται από
«τον Πρύτανη».
Άρθρο 20
Τοποθέτηση Προϊσταμένων
Όπου αναγράφεται «του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής» αντικαθίσταται από «του Πρύτανη».
Άρθρο 25
Προσωπικό
Όπου αναγράφεται «του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής» αντικαθίσταται από «του Πρύτανη».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 29 Απριλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 5780
(2)
Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 111/24-4-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189/02-08-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων -Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την
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εκδοθείσα με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική
Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων» (Β’ 1466/13-08-2007).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195/06-09-2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017
(Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017
(Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβώνλοιπά θέματα).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
(Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
9. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 4/24-3-2020).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της με αριθμό 97/
Γ01/09-10-2019.
12. Την υπ’ αριθμ. 1859/2020 απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 91/
27-01-2020) «Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την τροποποίηση του άρθρου 9 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της Διδακτορικής του Διατριβής και πριν την τελική
της κρίση υποχρεούται να έχει:

Τεύχος B’ 1828/13.05.2020

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον
διεθνές συνέδριο με κριτές και
β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που
προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές
περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2
ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 30 Απριλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 5660
(3)
Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 111/24-04-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189/02-08-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την
εκδοθείσα με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική
Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων» (Β’ 1466/13-08-2007).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195/06-09-2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017
(Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017
(Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβώνλοιπά θέματα).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
(Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
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9. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
(συνεδρίαση με αριθμ. 6/13-4-2020).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της με αριθμό 97/
Γ01/09-10-2019.
12. Την υπ’ αριθμ. 3776/2020 απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’
447/13-2-2020) «Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την τροποποίηση του άρθρου 9 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της Διδακτορικής του Διατριβής και πριν την τελική
της κρίση υποχρεούται να έχει:
α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον
διεθνές συνέδριο με κριτές και
β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που
προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές
περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2
ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 30 Απριλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 5556
(4)
Επανίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας».
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3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 4610/2019
(Α’ 70/07-05-2019) «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/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 13 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, 2, 3 και 4 του ν. 3794/
2009 (Α’ 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού
και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του άρθρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των παραγράφων α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α’ 195/
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014
(Α’258/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τη συνεδρίαση της με αριθμό
5/16-03-2020.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 111/2404-2020) για την έγκριση επανίδρυσης εργαστηρίου με
τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών» στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α’114).
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, αποφασίζει:
Την επανίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Εφαρμοσμένων Οικονομικών» στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών», που καλύπτει
τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο της εφαρμοσμένης οικονομετρίας με έμφα-
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ση την Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Εφαρμοσμένα
Διεθνή Οικονομικά, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική,
συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανικής Οργάνωσης,
Εφαρμοσμένα Αγροτικά Οικονομικά και την εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική.
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Εξωτερικοί συνεργάτες του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών: Διδάσκοντες με το π.δ. 407/1980 και πανεπιστημιακοί υπότροφοι.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
5. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου
και άλλων συγγενών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που είναι
μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και
ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που
ορίζεται στο νόμο (άρθρο 29 ν. 4485/2017 - ΦΕΚ Α’, 114).
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αναπληρωτή
του, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα από το αρχαιότερο
μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη Βαθμίδα και εξαντλώντας τις Βαθμίδες μέχρι και τη Βαθμίδα του επίκουρου, ορίζεται δε με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται
για το Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προσιδιάζουν στη λειτουργία του, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού -μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρηση, τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η
υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν
θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέλη του
εργαστηρίου:
Μέλη ΔΕΠ
1. Βλάχβεη Ασπασία
2. Δριτσάκη Χάιδω
3. Κορωνάκη Ειρήνη
4. Μονοβασίλης Θεόδωρος
5. Σίσκου Θωμάς
6. Τσινασλανίδης Πρόδρομος
7. Τσούνης Νικόλαος
Μέλη ΕΤΕΠ
1. Δημητριάδης Ηλίας
2. Μαρκόπουλος Λάζαρος

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους
που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση των
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι
αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από Βλάβες.
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4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 30 Απριλίου 2020

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκοπούς του εργαστηρίου και
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα Βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, Βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών Βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφα του το αντίστοιχο
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 5576
(5)
Τροποποίηση του άρθρου 9 του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 111/24-04-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189/02-08-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων -Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την
εκδοθείσα με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων» (Β’ 1466/13-08-2007).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195/06-09-2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το π.δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία
Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017
(Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017
(Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο με αριθμό 163204/Ζ1/
29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβώνλοιπά θέματα).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
(Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
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πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
9. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/
9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 8/23-3-2020).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της με αριθμό 97/
Γ01/09-10-2019.
12. Την υπ’ αριθμ. 2048/2019 απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 4285/
27-11-2019) «Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τεύχος B’ 1828/13.05.2020

την τροποποίηση του άρθρου 9 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως ακολούθως:
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της Διδακτορικής του Διατριβής και πριν την τελική
της κρίση υποχρεούται να έχει:
α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον
διεθνές συνέδριο με κριτές και
β) δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που
προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές
περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2
ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 30 Απριλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02018281305200008*

