
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 20184594/2018 (ΦΕΚ 3450/Β΄/
17-08-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχο-
λής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, με τίτλο «Ναυτιλιακή Διοικητική» 
(Shipping Management).

2 Τροποποίηση της 20184595/2018 (ΦΕΚ 3449/τ. Β΄/
17-08-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου δών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής 
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πα νεπιστημίου 
Πειραιώς, με τίτλο «Sustainability and Quality in 
Marine Industry (Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη 
Θαλάσσια Βιομηχανία)».

3 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελε-
γκτική και Φορολογία» του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοικητι-
κών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

4 Μετατροπή θέση του Κακαρόντζα Γεωργίου 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4589/ 
2019 (ΦΕΚ 13Α΄).

5 Χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης για το ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020, στον Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας Φίλιππο Τσαλίδη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20196891 (1)
   Τροποποίηση της 20184594/2018 (ΦΕΚ 3450/Β΄/

17-08-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 

του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχο-

λής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς, με τίτλο «Ναυτιλιακή Διοικητική» 

(Shipping Management). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 2η/9-10-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του 
άρθρου 45όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρ-
θρου 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπο λογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρη σκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότη τας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά των (ΦΕΚ Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 ΦΕΚ 617/τ. ΥΟΔΔ/ 
23-11-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί 
εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ε τών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και το αριθμ. ΦΕΚ 722/τ. ΥΟΔΔ/
12-09-2019 (ΑΔΑ: 906Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) στο οποίο δημο-
σιεύθηκε η αριθμ. 133541/Ζ1/29-8-2019 υπουργική 
απόφαση περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και 
των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 
31-08-2022.

8. Την αριθμ. 20195990/04-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕ0469Β7Τ -
ΞΧΛ), απόφαση του Πρύτανη περί συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την αριθμ.  
20196765/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6751469Β7Τ-ΔΟΖ), απόφα-
ση του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς την 16-09-2019.

10. Το αριθμ. 1325/24.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προ κύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ναυτι λιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 20184594/2018 (ΦΕΚ 3450/
τ.  Β΄/17-08-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, που αφορά στην έγκριση του 
Κανονι σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή-
ματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Ναυτι λιακή Διοικητική» (Shipping Management), για 
τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 
εφεξής ως ακολούθως:

Στο άρθρο 9. Όροι φοίτησης - υποχρεώσεις και δικαι-
ώματα μεταπτυχιακών φοιτη τών, στην παράγραφο 6 
αντικαθίσταται η φράση: «Δίνεται η δυνατότητα παρο-
χής 2 υποτροφιών κατ’ έτος (αντιστοιχώντας εκάστη στα 
τέλη ενός εξαμήνου) σε αρι στούχους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές»

ως εξής:
«Δίνεται η δυνατότητα παροχής έως τεσσάρων (4) 

ισοδυνάμων πλήρων οικονομι κών υποτροφιών δυνα-

μένων να επιμεριστούν και μερικώς σε περισσότερες 
κατ’ έτος σε Υποψήφιους φοιτητές του ΠΜΣ Shipping 
Management διακρινομένων:

1. είτε με ακαδημαϊκά κριτήρια (αριστούχοι συναφών 
σχολών με βάση την προγε νέστερη ακαδημαϊκή αξιο-
λόγησή τους)

2. είτε με κοινωνικά κριτήρια (εξαίρετη παρουσία στον 
κοινωνικό χώρο ιδιαίτερα της ναυτιλίας με δράσεις ή 
ενέργειες που προάγουν την κοινωνική συνοχή, την δι-
αρκή βιώσιμη ανάπτυξη ή το περιβάλλον)

3. ή εργασιακά κριτήρια (αναγνωρισμένη επαγγελμα-
τική υπηρεσία σε τομέα συνα φή ή σχετιζόμενο με τη 
ναυτιλία και το cluster της)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 20196893 (2)
Τροποποίηση της 20184595/2018 (ΦΕΚ 3449/

τ.  Β΄/17-08-2018) απόφασης της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην 

έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 

της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Sustainability 

and Quality in Marine Industry (Βιωσιμότητα και 

Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία)». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 2η/9-10-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 
45 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 85 
παρ. 2α.

2. Την Υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονο διάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
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ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195), 
ό πως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσ σώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 (ΦΕΚ 617/ 
τ. ΥΟΔΔ/23-11-2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρη σκευμάτων (ΑΔΑ: 
72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τρι-
ών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021 και το αριθμ. ΦΕΚ 722/τ.  ΥΟΔΔ/
12-09-2019 (ΑΔΑ:906Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) στο οποίο δημοσιεύ-
θηκε η αριθμ. 133541/Ζ1/29-8-2019 Υπουργική απόφαση 
περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022.

8. Την αριθμ. 20195990/04-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕ0469Β7Τ- 
ΞΧΛ), απόφαση του Πρύτανη περί συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την αριθμ.  
20196765/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6751469Β7Τ-ΔΟΖ), απόφα-
ση του Πρύτανη περί ανασυγκρό τησης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος του Πανεπι στημίου Πειραιώς την 16-09-2019.

10. Το αριθμ. 1325/24.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του 
Πανε πιστημίου Πειραιώς.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκα λείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχο ρήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 20184595/2018 (ΦΕΚ 3449/
τ.  Β΄/17-08-2018) απόφασης της Συγκλή του του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, που αφορά στην έγκριση του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή-
ματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Sustainability and Quality in Marine Industry (Βιωσι-
μότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία)», για 
τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 
εφεξής ως ακολούθως:

Στο άρθρο 6. Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υπο-
ψηφίων για τα Π.Μ.Σ., στο τέλος της παρα γράφου «τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από 
κάθε υποψήφιο είναι τα εξής: η αρίθμηση «8. Πιστο-
ποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου 
C1», αντικαθίστα ται ως εξής: «8. Καλή γνώση αγγλικής 
γλώσσας».

Στο άρθρο 9. Όροι φοίτησης - υποχρεώσεις και δι-
καιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών, στην πρόταση «Το 
Π.Μ.Σ. παρέχει δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές ετή σιου κόστους 2.500 ευρώ η κάθε 
μία» προστίθεται η φράση «εφόσον έχει την οικονομική 
δυνα τότητα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ  

Ι

   Αριθμ. 53422 (3)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, 

Ελεγκτική και Φορολογία» του Τμήματος Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοικη-

τικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 

του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 19 του ν.  4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/
2-03-2018, τ. Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις».

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 Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με 
τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/
04-08-2017, τ. Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 
και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ. Α΄): «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ 83/11-05-2016, 
τ. Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Τη με αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ. Β΄): «Τρόπος Κα-
τάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργί-
ας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ. Α΄/13-01-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ. Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄/8-8-2014), του άρθρου 
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ. Α΄/23-3-2015) περί «κω-
δικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση. 

9. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ 70/07-05-2019, 
τ. Α΄) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, 
Ελεγκτική και Φορολογία».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-
μοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία».

12. Την πράξη 10/10-07-2019 (Θέμα 9α) της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία».

13. Την εισήγηση με αριθμ. 4/7-6-2019 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

14. Την πράξη 16/23-7-2019 (Θέμα 32ο) της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Το με αριθμό 37909/25-7-2019 έγγραφο του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, 
Ελεγκτική και Φορολογία».

16. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ.  
120254/Ζ1/25-7-2019) εγγράφου της πρότασης ίδρυσης 
του ΠΜΣ.

17. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/
13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής».

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, 
Ελεγκτική και Φορολογία» από το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί 
από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 
2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με ελληνικό τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτι-
κή και Φορολογία» και αγγλικό τίτλο "Μ.Sc. in Applied 
Accounting, Auditing and Taxation", σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Λογιστική, η 
Ελεγκτική και η Φορολογία.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
των φοιτητών που προορίζονται για το φορολογιστικό 
και ελεγκτικό επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή 
ως σύμβουλοι/στελέχη και οικονομικοί αναλυτές/διευ-
θυντές επιχειρήσεων/οργανισμών.

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες 
παγκοσμίως δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέους προβλη-
ματισμούς (υπεράκτιες εταιρείες, ηλεκτρονικό εμπόριο, 
εξαγορές/συγχωνεύσεις, διεθνή οικονομικά σκάνδαλα) 
και καθιστούν αναγκαία, πέραν του βασικού αντικειμέ-
νου του ΠΜΣ, την εμβάθυνση σε θεωρητικό επίπεδο 
με σύγχρονες γνώσεις σε γνωστικά πεδία, όπως είναι 
η Εταιρική Διακυβέρνηση, η εξειδικευμένη Λογιστική 
κατά κλάδο (π.χ. IPSAS για την Κεντρική Κυβέρνηση), 
το Πτωχευτικό Δίκαιο και τα ελεγκτικά συστήματα για 
τους ομίλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα 
{π.χ. big data, blockchain (Νέος τύπος διαδικτύου που 
επιτρέπει την κατανομή ψηφιακών πληροφοριών, χωρίς 
να αντιγράφονται)}.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική 
και Φορολογία» (Μ.Sc. in Applied Accounting, Auditing 
and Taxation).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού-
χοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως 
από Τμήματα Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, 
Τεχνολογικών και άλλων συναφών Επιστημών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δίπλωμα Με-
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ταπτυχιακών Σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτη-
σης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα 
διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση 
ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS). Τροποποίηση του προγράμματος σπου-
δών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να 
γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περι-
λαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την εκπλήρωση του σκοπού και την κάλυψη των 
γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ (άρθρο 2), οι μεταπτυ-

χιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση δεκατεσσάρων (14) μεταπτυχιακών μα-
θημάτων. Οι ώρες διδασκαλίες του αναγκαίου περιγράμ-
ματος σπουδών (syllabus) με τις αντίστοιχες πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) έχουν υπολογιστεί για να εξασφαλίζουν, 
εκτός από τις ακαδημαϊκές και τις επαγγελματικές προϋ-
ποθέσεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των 
ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έρ-
γου και λοιπές διατάξεις». Το ενδεικτικό πρόγραμμα των 
μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές 
Ώρες

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

21 Κωδικοί 
ν. 4449/2017,

Οδ. 2006/43/ΕΚ

1. Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα 56 (4 x 14) 9 α1, α2

2. Ειδ. Θέματα Λογιστ. Δημοσίου και Ναυτιλ. Επιχ. 28 (2 x 14) 5 ι1, ι4

3. Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστ. Σύστημα, ΦΠΑ 42 (3 x 14) 7 γ1, γ2

4. Εταιρικό Δίκαιο, Εταιρική Διακυβέρνηση, Πτωχευτικό Δίκαιο, 
ν. 4548/2018 (τ. ν. 2190/1920) 36 (3 x 12) 6 η1, η2

5. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Αγορών 20 (2 x 10) 3 ζ2

Σύνολο Ωρών και Πιστωτικών Μονάδων 182 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

6. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 52 (4 x 13) 8 ια

7. Ειδ. Θέματα Λογιστικής Ασφαλ. και Τραπεζ. Επιχ. 30 (2 x 15) 5 ι3, ι2

8. Ελεγκτική και Επαγγελματική Δεοντολογία 42 (3 x 14) 7 β1

9. Αρχές και Ειδ. Θέματα Ασφάλ. και Εργατ. Δικαίου 22 (2 x 11) 4 δ2

10. Πληροφορική και Μηχανογρ. Ελεγκτικά Συστήματα 36 (3 x 12) 6 ιβ

Σύνολο Ωρών και Πιστωτικών Μονάδων 182 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

11. Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 45 (3 x 15) 8 θ

12. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Κατάσταση Ταμειακών Ροών 51 (3 x 17) 9 ιδ1, ιδ2

13. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 52 (4 x 13) 9 ιε1, ιε2

14. Διαχείριση κινδύνου και Εσωτερικός Έλεγχος 21 (3 x 7) 4 β2

Σύνολο Ωρών και Πιστωτικών Μονάδων 169 30

Συνολικές Ώρες και Πιστωτ. Μονάδες Προγράμματος 533 90
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενή-
ντα (50). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, μπορεί να επιλέγονται ως υπεράριθμοι όλοι 
οι ισοβαθμήσαντες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
10% των εισακτέων. Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπερά-
ριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 36 του ν. 4485/2017 και 242 
του ν. 4610/2019, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλά-
χιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. 
Επιπρόσθετα, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος ανατίθεται διδασκαλία σε μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, σε ερευνητές 
από ερευνητικά κέντρα, σε επισκέπτες καθηγητές και κα-
ταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλο-
δαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή 
σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, κάτοχους διδακτο-
ρικού διπλώματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 
παραγράφους 2, 3, 4, 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με τις διαθέσιμες υποδομές. Ανάγκες για πρό-
σθετο εξοπλισμό και αναλώσιμα αναφέρονται στον 
προϋπολογισμό του ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 εφόσον πληροί τα 
κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 
σε 122.500 €. Ο προϋπολογισμός αφορά συνολικό αριθ-
μό (50) φοιτητών, εκ των οποίων οι (15) έχουν απαλλαγή 
από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

ΕΞΟΔΑ Ποσό 
σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 3.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500

3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.720

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 2.000

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι., ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

31.980

7

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

0

8
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017

0

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 20.250

10

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, προμήθειας 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, 
δικαιώματα, τεχνογνωσία, συνδρομές 
σε περιοδικά και φορείς

22.300

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 85.750

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος
(30% x 122.500) - ΕΛΚΕ 36.750

ΣΥΝΟΛΟ 122.500

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να 
καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. έκτακτη 
χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
τα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και από άλλους 
πόρους, εφόσον προκύψει, δύνανται να χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτητών 
σε τέλη φοίτησης είτε για να χορηγηθούν πρόσθετες 
παροχές στους φοιτητές. Τα τέλη φοίτησης, ανέρχονται 
στο ποσό των 3.500 € για τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
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χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 14 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι 

   Αριθμ. 24489/19/ΓΠ (4)
Μετατροπή θέσης του Κακαρόντζα Γεωργίου, 

μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλίας, σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, 

κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του 

ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α΄).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Συνεδρίαση 222/27-9-2019) 

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

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/20.03.1984), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 «Όργανα του Ιδρύμα-
τος», 13 «Σύγκλητος» και 15 «Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις» 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

3. Την με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/ 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) (ΑΔΑ ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) Διαπι-
στωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών από 01-09-2018 έως 31-08-2022.

4. Την αριθμ. 17393/18/ΓΠ/6-9-2018 (ΦΕΚ 4086/τ. Β΄/ 
18-9-2018) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΦΣΖ469Β7Ξ-ΞΝΡ) περί καθορισμού 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς ανα-
πλήρωσης Πρύτανη.

5. Την αριθμ. 20732/19/ΓΠ/4-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΛΠ469Β7Ξ- 
ΗΞΦ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη περί συγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και της παραγράφου 6 
του άρθρου 13 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ. Α΄/29-1-2019).

7. Τη με αριθμ. 13452/19/ΓΠ1/4-6-2019 (ΦΕΚ 1427/
τ. Γ΄/23-08-2019) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με την οποία ο Κακαρόντζας Γεώργιος διορί-
στηκε σε θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή και εντάχθηκε σε προσωποπαγή θέση 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Γενικού Τμήματος Λάρισας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Ορκίστηκε και ανέλαβε 
τα καθήκοντα του στις 4-9-2019).

8. Τη με αριθμ. 1199/05-09-2019 αίτηση του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, Κακαρόντζα Γεωργίου για μετα-
τροπή της θέσης του από προσωποπαγή σε οργανική.

9. Το με αριθμ. 1202/06-09-2019 έγγραφο του Προέ-
δρου του Γενικού Τμήματος Λάρισας, Αν. Καθηγητή Ευθ. 
Προβίδα.

10. Το από 19-9-2019 γραπτό ενημερωτικό σημείω-
μα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασιλικής 
Βεοπούλου.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

12. Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοι-
κητικών Υποθέσεων, Καθηγητή Στέφανου Παρασκευ-
όπουλου.

13. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 
222/27-9-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 6ο, 25), αποφασίζει:

Εγκρίνει την αριθμ. 1199/05-09-2019 αίτηση του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Γενικού Τμήματος Λάρισας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κακαρόντζα Γεωργίου, για 
μετατροπή της θέσης του από προσωποπαγή σε οργανι-
κή θέση της ίδιας βαθμίδας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
3 και της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 
13Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 10 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ./8469/864/270 (5)
Χορήγηση άδειας κατοχής β΄ θέσης για το ακα-

δημαϊκό έτος 2019-2020, στον Καθηγητή πρώ-

της βαθμίδας Φίλιππο Τσαλίδη.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Αφού έλαβε υπόψιν του:
1. Την αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31.08.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195 τ. Α΄), όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 15 παρ.15, 21 παρ. 2 περίπτωση ιε΄, 23 παρ. 11 πε-
ρίπτωση στ΄ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

3. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΤΗΜΜΥ/69232/3545/26.07.2019 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ένταξης του Κα-
θηγητή α΄βαθμίδας Φίλιππου Τσαλίδη στην κατηγορία με-
ρικής απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
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4. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΤΗΜΜΥ/62933/3546/26.07.2019 
Πράξη της Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δ.Π.Θ., αναφορικά με την ένταξη του Καθη-
γητή α΄ βαθμίδας Φίλιππου Τσαλίδη στην κατηγορία με-
ρικής απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 
λόγω κατοχής της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου 
στην ιδιωτική εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

5. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΠΣ/8466/103/02.10.2018 (ΔΠΘ/
ΔΔΚ/ΤΔΞ/8469/864/270/02.10.2019) απόφαση της Κο-
σμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., σχετικά 
με τη χορήγηση άδειας για κατοχή δεύτερης έμμισθης 
θέσης του Καθηγητή α΄βαθμίδας κ. Φίλιππου Τσαλίδη.

6. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτε-
ρης έμμισθης θέσης στον Καθηγητή α΄ βαθμίδας του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, Φίλιππο Τσαλίδη του Γεωργίου, 
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και συγκεκριμένα 
της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ιδιωτική 
εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 3 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039940411190008*
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