
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομί-
ας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας. 

2 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Κοντο-
πούλου Λαμπρινής, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. 

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Μα-
ντζάρη Δημητρίου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.

4 Συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 
71/5-9-2018 (Β’  4274) απόφασης της Συγκλήτου 
με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in 
Accounting and Finance)» του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστη-
μών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας». 

5 Συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 
5381/19-7-2018 (Β’ 3689) απόφασης της Συγκλή-
του με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονο-
μική Διοίκηση» (MSc in Accounting Taxation and 
Financial Management)» του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστη-
μών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας». 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    24835/20/ΓΠ  (1)
Έγκριση επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανο-

νισμού Λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινο-

τομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(συνεδρίαση 243η/21.12.2020)

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 84 του ν. 4485/2017. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 12 «Όργανα του Ιδρύμα-
τος», 13 «Σύγκλητος» και 15 «Πρύτανης -Αντιπρυτάνεις» 
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114), όπως αυτές ισχύουν. 

6. Την υπό στοιχεία 127422/Z1/26-7-2018 διαπιστω-
τική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΥΟΔΔ 463, με 
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την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Καθηγητή Ζήση 
Μαμούρη, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
με θητεία τεσσάρων ετών από 1-9-2018 έως 31-8-2022. 

7. Την υπό στοιχεία 17393/18/ΓΠ/6.9.2018 απόφαση 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Καθορι-
σμός του τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς ανα-
πλήρωσης Πρύτανη» (Β΄ 4086). 

8. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

9. Την υπό στοιχεία 18273/20/ΓΠ/23-9-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ94Υ469Β7Ξ-ΚΚΔ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη 
περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αρ. 187/3-10-2017 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση θέμα: 4.2), 
που ενέκρινε τη δημιουργία της Δομής Έρευνας, Καινο-
τομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
της ΔΕΚΑ (υπό στοιχεία 19199/17/ΓΠ/13-12-2017 πράξη 
του Πρύτανη του Π.Θ. με ΑΔΑ 6ΨΩΚ469Β7Ξ-96Ν). 

11. Την υπό στοιχεία 19199/17/ΓΠ/13.12.2017 απόφα-
ση «Ίδρυση της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αρι-
στείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κανονισμός 
Λειτουργίας της» (Β΄4710). 

12. Την υπ’ αρ. 199/19-7-2018 απόφαση (συνεδρία-
ση Θέμα 4,2), που συγκροτεί το Συμβούλιο της Δομής 
Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας. 

13. Την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο της Δομής 
Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 10/9-12-2020 συνεδρί-
ασή του, που εισηγείται την επικαιροποίηση του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Έρευνας, 
Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 

14. Την προφορική ενημέρωση του Σώματος από την 
Πρόεδρο της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστεί-
ας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρύτανη 
Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθηγήτρια Ιω-
άννα Λαλιώτου. 

15. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή 
Ζήση Μαμούρη. 

16. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 243
21-12-2020 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Θέμα 9.1) με τίτλο Έγκριση 
επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργί-
ας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τον επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αρι-

στείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως ακο-
λούθως: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Άρθρο 1 - 
Σύσταση και επωνυμία 

1. Συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δομή 
Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας. Στόχος της Δομής 
είναι να υποστηρίξει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και 
ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός πα-
ρονομαστής θα είναι η καινοτομία και η αριστεία. Σκοπός 
είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση 
της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η 
στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η 
προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία 
και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς. 

2. Η επωνυμία είναι «Δομή Έρευνας Καινοτομίας και 
Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», με ακρωνύμιο 
Δ.Ε.Κ.Α. - Π.Θ., ενώ η διεθνής επωνυμία της είναι «Center 
of Research Innovation and Excellence», με ακρωνύμιο 
C.R.I.E. 

3. Η λειτουργία της Δομής (εφεξής Δ.Ε.Κ.Α), διέπεται 
από τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι., τους όρους του παρόντος 
Εσωτερικού Κανονισμού, τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
της και της Συγκλήτου του Ιδρύματος. 

4. Ο/η Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.Α. την εκπροσωπεί νομίμως 
στις σχέσεις της με διοικητικές, ή άλλες αρχές, καθώς και 
τρίτους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

Άρθρο 2 - 
Σκοπός 

1. Η Δ.Ε.Κ.Α. συνιστά υποστηρικτική δομή του Ιδρύ-
ματος, με δράσεις οι οποίες θα αναπτύσσονται σε όλο 
το φάσμα των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ενοτήτων 
που θεραπεύονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ 
θα έχει ως αποστολή: 

(α) Την καταγραφή και συντονισμό των υψηλής τε-
χνολογίας υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους. 

(β) Την υποστήριξη ερευνητικών έργων διεπιστημο-
νικού χαρακτήρα που διασφαλίζουν με την εφαρμογή 
τους τη διερεύνηση και επίλυση σημαντικών κοινωνικών 
και παραγωγικών προβλημάτων και χρηματοδοτούνται 
από εθνικά και διεθνή προγράμματα. 

(γ) Τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την υποστήριξη 
των θυλάκων αριστείας του ΠΘ καθώς και τη διάχυση 
πρακτικών και παραγόμενου ερευνητικού έργου. 

Ειδικότερα η Δ.Ε.Κ.Α. θα ασχολείται με: 
(α) διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας, 
(β) ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εργαστηρίων και 

ερευνητικών υποδομών του ΠΘ, καταγραφή και συντο-
νισμό των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για τη μέγιστη 
αξιοποίησή τους, 

(γ) δημιουργία «ανοιχτών δεδομένων» (open access), 
(δ) ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους 

εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς 
φορείς, 

(ε) διοργάνωση συνεδρίων και workshops, διάχυση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς ομάδες - στό-
χους και στο ευρύ κοινό μέσω της διοργάνωσης ημερί-
δων, ομιλιών, εκθέσεων, κ.ά.
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(στ) θα απονέμει ενδεικτικά: Βραβεία εξαιρετικής δι-
δασκαλίας, εξαιρετικής επίδοσης φοιτητών και αποφοί-
των για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδάκτορες, 
δημοσιευμένου έργου υψηλής ποιότητας, συνολικής 
προσφοράς στην επιστήμη, συνολικής προσφοράς στο 
Ίδρυμα, προσέλκυσης πόρων μέσα από ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράμματα, καινοτομίας και καινοτόμων 
ιδεών, κοινωνικής προσφοράς μελών του ΠΘ, κοινωνι-
κών φορέων για το έργο τους ή πολιτών για την προσφο-
ρά τους στο κοινωνικό σύνολο, 

(ζ) Θα εισηγείται για την υλοποίηση: Προγραμμάτων 
υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, 
προγραμμάτων ενίσχυσης νέων ερευνητών και μεταδι-
δακτορικής έρευνας (post-doc), προγραμμάτων ενίσχυ-
σης αναγνωρισμένων ερευνητών, 

(η) Θα αναπτύσσει την εξωστρέφεια του Ιδρύματος 
μέσα από: Ειδική αναφορά στην ιστοσελίδα του, με 
στόχο την ανάδειξη των διακεκριμένων μελών της ακα-
δημαϊκής κοινότητας, τη διοργάνωση διαλέξεων όπου 
οι διακριθέντες θα παρουσιάζουν το θέμα στο οποίο 
αρίστευσαν, την μαγνητοσκόπηση και ψηφιοποίηση των 
διαλέξεων και τη διάθεσή τους στο διαδίκτυο, καθώς 
επίσης και την προβολή τους στην Ελληνική Τηλεόραση, 
τη θέσπιση Συνεδρίου Προβολής της Αριστείας και την 
αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών με διοργάνωση ενημε-
ρωτικών ημερίδων. 

Άρθρο 3 -
Όργανα Διοίκησης 

1. Η Δ.Ε.Κ.Α. λειτουργεί ως αυτοτελής υποστηρικτική 
δομή, διοικείται από το Συμβούλιο το οποίο αποτελείται 
από τον/ην Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί-
δευσης ως Πρόεδρο, τον/την Αναπληρωτή Πρόεδρο και 
τα μέλη. Η Δ.Ε.Κ.Α. εποπτεύεται από τη Σύγκλητο του 
Π.Θ. και εφαρμόζει τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας. 

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η Πρόεδρος του Συμ-
βουλίου. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει 
τα καθήκοντά του/ης, αναπληρώνεται από τον/ην Ανα-
πληρωτή του/ης. 

3. Η θητεία του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβου-
λίου και των μελών είναι τριετής. Η κατοχή των ανωτέρω 
θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μο-
νοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι. 

Άρθρο 4 - 
Ορισμός του Αναπληρωτή Προέδρου 
και των μελών 

1. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.Α. καθώς και τα 
μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του 
Π.Θ., τα οποία θα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή 
και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη διοικη-
τική πείρα, ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότη-
τα, συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για 
ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα, καθώς 
και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

2. Η κάθε Σχολή του Π.Θ. εκπροσωπείται στο Συμβού-
λιο από ένα μέλος. 

3. Για την επιλογή των μελών θα εκδίδεται εσωτερική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Πρύτα-
νη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή 
εισηγητική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση 
της Συγκλήτου, της οποίας προΐσταται ο/η Προέδρος της 
Δ.Ε.Κ.Α. και συμπληρώνεται με δύο εσωτερικά μέλη. Η 
επιτροπή καταθέτει στον Πρύτανη τεκμηριωμένη έκθε-
ση με ιεράρχηση των υποψηφίων εντός προθεσμίας 30 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς των υποψη-
φιοτήτων. Την επιλογή πραγματοποιεί η Σύγκλητος. Η 
διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου είναι 
τριετής και μπορεί να ανανεωθεί έως δύο (2) φορές. 

4. Σε περίπτωση που κάποιος μέλος κωλύεται να ασκή-
σει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου ή πα-
ραιτηθεί, προκηρύσσεται από τον Πρύτανη εσωτερική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθείται 
η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής για το 
νέο μέλος. 

5. Ο/η Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των 
μελών του Συμβουλίου μετά από κατάθεση υποψηφιο-
τήτων και ανοικτή ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου. 

6. Ο ορισμός των επιλεγέντων από τη Σύγκλητο γίνεται 
με πράξη του Πρύτανη. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότη-
τες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του 
Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο τα οποία 
ορίζονται με πράξη του Πρύτανη και επαναλαμβάνεται 
εκ νέου η προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. 

Άρθρο 5 - 
Αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Α. 

1. Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
(α) Χαράσσει και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τη 

στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξη της Δομής, (β) 
συντονίζει την υλοποίηση των δράσεων, (γ) συντονίζει 
την διαδικασία επιλογής και την απονομή των αριστείων 
και τις δράσεις διάχυσης της αριστείας, (δ) συντάσσει 
και δημοσιεύει περιοδικά έκθεση αξιολόγησης των δρα-
στηριοτήτων της στη βάση προκαθορισμένων δεικτών. 

2. Το Συμβούλιο δύναται να καλέσει, προς παροχή πλη-
ροφοριών ή γνωμοδοτήσεων ή προσκόμιση στοιχείων, 
στελέχη της Διοίκησης ή του Ε.Λ.Κ.Ε. ή μέλη του ερευνη-
τικού προσωπικού ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και απο-
χωρούν πριν από την έναρξη της σχετικής συζήτησης και 
τη λήψη απόφασης. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ψηφοφο-
ρίας, μπορεί να γίνει εκτός από τη φυσική παρουσία των 
μελών του και εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων και επικοινωνιών. Σε περίπτωση απουσίας μέλους 
του Συμβουλίου, το οποίο προσκλήθηκε εγκαίρως και 
νομίμως να παραστεί σε συνεδρίαση, η συνεδρίαση του 
Οργάνου θεωρείται νόμιμη εφόσον τα υπόλοιπα μέλη 
σχηματίζουν απαρτία. 

3. Για τις συνεδριάσεις συντάσσεται πρακτικό, στο 
οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των 
παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνε-
δρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική 
αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, τα 
αποτελέσματα τυχόν ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που 
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ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι τυχόν 
γνώμες μέλους που μειοψήφησε. Το πρακτικό συντάσ-
σεται και υπογράφεται από τον/ην γραμματέα και τον/
την Πρόεδρο και επικυρώνεται σε επόμενη συνεδρίαση 
του Συμβουλίου. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που δι-
έπουν τη λειτουργία συλλογικών οργάνων διοίκησης 
και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 6 - 
Αρμοδιότητες του/ης Προέδρου της Δ.Ε.Κ.Α. 

1. Πρόεδρος της ΔΕΚΑ ορίζεται ο εκάστοτε Αντιπρύ-
τανης Έρευνας του ΠΘ. 

2. Ο/η Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ: α) συ-
γκαλεί το Συμβούλιο, β) καταρτίζει την ημερήσια διά-
ταξη, γ) προεδρεύει των εργασιών του, δ) εισηγείται τα 
θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο 
μέλος του Συμβουλίου και ε) επιβλέπει την εφαρμογή της 
πολιτικής και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του. 

Άρθρο 7 -
Αρμοδιότητες του/ης Αναπληρωτή/τριας 
Προέδρου της Δ.Ε.Κ.Α. 

1. Ο/η Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ 
των μελών του Συμβουλίου, μετά από κατάθεση υποψη-
φιοτήτων και ανοιχτή ψηφοφορία. 

2. Ο/η Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος αναπληρώνει 
τον/ην Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 
του/ης και σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του/ης, 
ενώ ασκεί όσες αρμοδιότητες και για όσο χρόνο ανατε-
θούν σ’ αυτόν/ην με αποφάσεις του Συμβουλίου ή του/
ης Προέδρου της Δ.Ε.Κ.Α. 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης καθηκόντων (ή 
απουσίας) του/ης Προέδρου και του/ης Αναπληρωτή/
τριας Προέδρου, τα χρέη του/της ανατίθενται προσωρι-
νά στο ακαδημαϊκά αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου. 

Άρθρο 8 - 
Οικονομική διαχείριση 

Η οικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πιστώσε-
ων για τη Δ.Ε.Κ.Α., γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Π.Θ., σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. 

Άρθρο 9 -
Διοικητική - Τεχνική Υποστήριξη 

1. Για την παροχή υποστήριξης στο έργο της Δ.Ε.Κ.Α., 
θα λειτουργεί Διοικητική Γραμματεία (ΔΓ). Στις αρμοδι-
ότητες της ΔΓ εντάσσονται η γραμματειακή υποστήριξη 
του Προέδρου και του Συμβουλίου, ο εσωτερικός έλεγ-
χος των διοικητικών λειτουργιών και ο γενικός προγραμ-
ματισμός τους, η συνεργασία και οι σχέσεις με άλλους 
φορείς διοίκησης και έρευνας, εντός και εκτός του ΠΘ. Τα 
καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες που προ-
σφέρει η ΔΓ εξειδικεύονται με απόφαση του Συμβουλίου. 

2. Η Δ.Ε.Κ.Α. δύναται να απασχολεί πρόσθετο τεχνικό-

διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου, με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για τις 
ανάγκες των αναπτυξιακών και λοιπών δραστηριοτή-
των της. 

2. Τον/ην Γραμματέα δύναται να αναπληρώνει προσω-
ρινά στα καθήκοντά του/της, άλλο μέλος του Συμβουλί-
ου, οριζόμενο από αυτό. 

Άρθρο 10 - 
Προγραμματισμός, Επιλογή και Αξιολόγηση 
των Δράσεων της Δ.Ε.Κ.Α. 

Ο προγραμματισμός, τα κριτήρια επιλογής και απο-
νομής της αριστείας καθώς και ο συντονισμός των δρα-
στηριοτήτων που εκτελούνται στην Δ.Ε.Κ.Α. γίνονται από 
το Συμβούλιο. 

Άρθρο 11 - 
Πόροι χρηματοδότησης 

1. Η λειτουργία της Δ.Ε.Κ.Α. συνιστά διακριτή δράση η 
οποία λαμβάνει εσωτερικό κωδικό διαχείρισης και χρη-
ματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ κατόπιν σχετικής 
απόφασης της Επιτροπής Ερευνών. 

2. Η διάρκεια της δράσης, ο προϋπολογισμός και τα 
παραδοτέα αυτής, συνιστούν τα βασικά στοιχεία του και 
διέπουν τη διαχείρισή του. Επιστημονικά Υπεύθυνος της 
δράσης θεωρείται ο/η Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.Α. 

3. Οι αναπτυξιακές και λειτουργικές δαπάνες της 
Δ.Ε.Κ.Α. καλύπτονται από τους παραπάνω πόρους και 
διενεργούνται με αποφάσεις του Συμβουλίου. 

Άρθρο 12 - 
Προσωπικό 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μπορεί να διαθέτει προ-
σωπικό, για τη διοικητική υποστήριξη της Δ.Ε.Κ.Α., ύστε-
ρα από σχετική πρόταση του Συμβουλίου και έγκριση 
του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

Άρθρο 13 - 
Εκθέσεις πεπραγμένων - Αξιολόγηση 

1. Ο/η Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.Α. στο τέλος της θητείας 
του/ης καταθέτει στο Συμβούλιο Έκθεση Πεπραγμένων, 
στην οποία αποτιμά το έργο και τη λειτουργία της Δο-
μής, συνοψίζει τα επιτεύγματά της, με βάση δείκτες που 
έχουν προκαθορισθεί από το Συμβούλιο και παραθέτει 
αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο της Δ.Ε.Κ.Α. Η Έκθεση Πεπραγμένων εγκρί-
νεται από το Συμβούλιο, επισυνάπτεται στα τηρούμενα 
πρακτικά και αποστέλλεται στη Σύγκλητο προς έγκριση. 

2. Με απόφασή του το Συμβούλιο μπορεί να προκα-
λεί και να πραγματοποιεί κατά περιόδους, εσωτερικές ή 
εξωτερικές αξιολογήσεις της λειτουργίας και των δρα-
στηριοτήτων της Δ.Ε.Κ.Α., οι οποίες είναι δυνατό να συν-
δέονται και με συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες 
πιστοποίησης. Η απόφαση του Συμβουλίου περιγράφει 
τις λεπτομέρειες, τα στάδια και τα επίπεδα της σχετικής 
αξιολόγησης. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 70737Τεύχος B’ 6099/31.12.2020

3. Τα έξοδα των ανωτέρω αξιολογήσεων θα καλύπτο-
νται από κονδύλια του ΕΛΚΕ. 

Άρθρο 14 - 
Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις 

1. Το Συμβούλιο της Δ.Ε.Κ.Α. με εισηγήσεις του προς 
τη Σύγκλητο, δύναται να τροποποιεί, συμπληρώνει και 
να επεκτείνει τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού για 
τα οποία δεν υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη σε νόμο 
ή προεδρικό διάταγμα και γενικά το θεσμικό πλαίσιο 
της Πολιτείας για τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

2. Ο Κανονισμός μετά τη θέση του σε ισχύ, θα αναρτη-
θεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, προς γνώ-
ση του προσωπικού και των τρίτων συναλλασσόμενων 
προσώπων με τη Δ.Ε.Κ.Α. 

3. Οποιοδήποτε ζήτημα κανονιστικού χαρακτήρα δεν 
έχει ρυθμιστεί με τον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με 
απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση του Προ-
έδρου της Δ.Ε.Κ.Α. 

4. Κατά την α’ φάση λειτουργίας της ΔΕΚΑ, η διαχει-
ριστική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των δρα-
στηριοτήτων της θα γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες και 
υποδομές της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του ΠΘ και έως ότου διατεθεί με απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ένας τουλάχι-
στον διοικητικός υπάλληλος, προκειμένου να συσταθεί 
η Διοικητική Γραμματεία της ΔΕΚΑ. 

5. Ο παρών κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

I

Αριθμ.     24904/20/ΓΠ1 (2) 
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Κοντο-

πούλου Λαμπρινής, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας. 

  O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 

(Α’ 195), όπως ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) και ειδικότερα των 
άρθρων 21 και 22 αυτού. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευση, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 27 του ν. 
4386/2017 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 83). 

6. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες σχετικά με την 
υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο 
άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)». 

7. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΥΟΔΔ 463) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσά-
ρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

8. Την υπό στοιχεία 25320/19/ΓΠ1/18-10-2019 πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (απόφαση 
Συγκλήτου, αρ. συνεδρίασης 222/27-9-2019, Γ΄ 2097) με 
την οποία μετακινήθηκε σε μόνιμη τακτική θέση Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

9. Την υπό στοιχεία 11118/20/ΓΠ1/15-6-2020 (Β΄2674) 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
την οποία η Κοντοπούλου Λαμπρινή εντάχθηκε σε κενή 
οργανική θέση κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., κατηγορίας ΤΕ, για 
εργαστηριακό - εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

10. Την υπό στοιχεία  805/ΝΟΣ./29-9-2020 αίτηση της 
Κοντοπούλου Λαμπρινής, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Νοσηλευτικής για τον καθορισμό του γνωστικού της 
αντικειμένου. 

11. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής στην υπ’  αρ. 26/3-11-2020 
(θέμα 6ο) συνεδρίασή της για τον καθορισμό του γνωστι-
κού αντικειμένου της προαναφερόμενης, μέλους Ε.ΔΙ.Π. 

12. Το γεγονός ότι δεν έχουν καθοριστεί τομείς στο 
Τμήμα Νοσηλευτικής. 

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της προα-
ναφερόμενης. 

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε: 

τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της Κοντο-
πούλου Λαμπρινής του Βασιλείου, μέλους της κατηγορί-
ας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής: «Διατροφή - 
Διαιτολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 
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Αριθμ.    24906/20/ΓΠ1 (3) 
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Μα-

ντζάρη Δημητρίου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας.

  O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 

(Α’ 195), όπως ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) και ειδικότερα των 
άρθρων 21 και 22 αυτού. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευση, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2017 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 83). 

6. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-206 (ΑΔΑ: 
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδηγίες σχετικά με την 
υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο 
άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)». 

7. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΥΟΔΔ 463) 
Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσά-
ρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

8. Την υπό στοιχεία 97916/Ζ2/23-7-2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των (Γ’ 1248) με την οποία μετατάχθηκε ως μόνιμο μέ-
λος Ε.ΔΙ.Π., κατηγορίας ΠΕ του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας σε αντίστοιχη κενή θέση Ε.ΔΙ.Π., κατηγορίας ΠΕ του 
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του ανωτέρω Ιδρύματος. 

9. Την υπό στοιχεία 806/ΝΟΣ./29-9-2020 αίτηση του 
Μαντζάρη Δημητρίου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Νοσηλευτικής για τον καθορισμό του γνωστικού του 
αντικειμένου. 

10. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής στην υπ’  αρ. 24/30-9-2020 
(θέμα 7ο) συνεδρίασή της για τον καθορισμό του γνωστι-
κού αντικειμένου του προαναφερόμενου μέλους Ε.ΔΙ.Π.. 

11. Το γεγονός ότι δεν έχουν καθοριστεί τομείς στο 
Τμήμα Νοσηλευτικής. 

12. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του προα-
ναφερόμενου. 

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε: 

τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Μα-
ντζάρη Δημητρίου του Χαράλαμπου, μέλους της κατη-
γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής: «Υπολογιστι-
κή Νοημοσύνη και Πληροφορική Υγείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Λάρισα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

I

Αριθμ.    1671 (4) 
Συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

71/5-9-2018 (Β’ 4274) απόφασης της Συγκλήτου 

με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in 

Accounting and Finance)» του Τμήματος Λογι-

στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επι-

στημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-

μίου Μακεδονίας». 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(συν. 6/13.11.2020)

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 13 
και τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος 
κύκλος σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον 
Δεύτερο κύκλο σπουδών κυρίως το άρθρο 45 παρ. 1, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές 
και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129). 

4. Την υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

5. Την υπ’ αρ. 4879/19-6-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
με τίτλο «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο 
’’Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting 
and Finance)’’» (Β’ 2929). 

6. Την υπ’ αρ. 71/5.9.2018 απόφαση της Συγκλήτου με 
τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ’’Λογιστική και 
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Χρηματοοικονομική’’ (MSc in Accounting and Finance) 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας» (Β΄ 4274).

7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 5/23-11-2020 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής σχετικά με τη συμπλήρωση της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών [υπ’ αρ. 71/5-9-2018 
απόφαση της Συγκλήτου (Β΄ 4274)]. 

8. Την απόφαση της υπ’ αρ. 6/13-11-2020 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Χρηματο-
οικονομική (MSc in Accounting and Finance)» του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας ως ακολούθως: 

΄Αρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

....................................................................................................
2. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν 

οι υποψήφιοι είναι: (α) ειδική έντυπη αίτηση (το πρό-
τυπο βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ), (β) 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, (γ) αντίγραφο πτυχίου/
διπλώματος, πιστοποιητικό ισοτιμίας/αντιστοιχίας από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) εφόσον ο/οι τίτλος/οι 
σπουδών αποκτήθηκαν στο Εξωτερικό, (δ) αντίγραφο 
πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, (ε) δύο συ-
στατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (το 
πρότυπο βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ), 
(στ) αποδεικτικό, επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας 
(επιπέδου, τουλάχιστον, Β1, ενώ σε περίπτωση που οι 
υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά γλωσσομάθειας, 
υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην 
αγγλική γλώσσα), (ζ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/δια-
κρίσεις (εάν υπάρχουν), (η) αποδεικτικά επαγγελματικής 
εμπειρίας (εάν υπάρχουν), (θ) επιπρόσθετα προσόντα 
(π.χ., άλλα πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσ-
σες εκτός της αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μα-
θήματα σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού, πιστοποιητικά 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, 
κ.ο.κ.).

................................................................................................
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Αριθμ. 1670 (5) 
    Συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

5381/19-7-2018 (Β’ 3689) απόφασης της Συγκλή-

του με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονο-

μική Διοίκηση» (MSc in Accounting Taxation and 

Financial Management)» του Τμήματος Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστη-

μών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-

ου Μακεδονίας». 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(συν. 6/13.11.2020)

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 13 
και τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος 
κύκλος σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον 
Δεύτερο κύκλο σπουδών κυρίως το άρθρο 45 παρ. 1, ως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85. 

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129). 

4. Την υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

5. Την υπό στοιχεία  5126/4-7-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου με τίτλο «Επανίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών “Στρατηγική Διοικητική Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση” του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και μετονομασία αυτού σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη “Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονο-
μική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial 
Management)”» (Β’ 3438) και τη διόρθωση σφάλματος 
που δημοσιεύθηκε στο Β’ 945/2019. 

6. Την υπ’ αρ. 5381/19-7-2018 απόφαση της Συγκλή-
του με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστι-
κή Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc 
in Accounting Taxation and Financial Management)» 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας» (Β΄ 3689). 

7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 5/23-11-2020 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής σχετικά με τη συμπλήρωση της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Κανονισμού λειτουργίας του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών [υπ’ αρ. 5381/19-7-2018 
απόφαση της Συγκλήτου (Β΄ 3689)]. 
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8. Την απόφαση της υπ’ αρ. 6/13-11-2020 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση της παρ. 2 του άρθρου 4 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική Φορολογία 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in Accounting 
Taxation and Financial Management)» του Τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
ως ακολούθως: 

΄Αρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

.............................................................................................
2. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν 

οι υποψήφιοι είναι: (α) ειδική έντυπη αίτηση (το πρό-
τυπο βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ),
(β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, (γ) αντίγραφο πτυ-
χίου/διπλώματος, πιστοποιητικό ισοτιμίας/αντιστοιχίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) εφόσον ο/οι τίτ-

λος/οι σπουδών αποκτήθηκαν στο Εξωτερικό, (δ) αντί-
γραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, (ε) δύο 
συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ 
(το πρότυπο βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ), 
(στ) αποδεικτικό, επαρκούς γνώσης αγγλικής γλώσσας 
(επιπέδου, τουλάχιστον, Β1, ενώ σε περίπτωση που οι 
υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά γλωσσομάθειας, 
υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην 
αγγλική γλώσσα), (ζ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/δια-
κρίσεις (εάν υπάρχουν), (η) αποδεικτικά επαγγελματικής 
εμπειρίας (εάν υπάρχουν), (θ) επιπρόσθετα προσόντα 
(π.χ., άλλα πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσ-
σες εκτός της αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μα-
θήματα σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού, πιστοποιητικά 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, 
κ.ο.κ.). 

.........................................................................................................
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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