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Κοζάνη, …./…../….. 
Α.Π.:  

 
ΠΡΑΞΗ 

 

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος ……………………….της ……………………Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «………………………………………………………………………………» 

 
 
 

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», 

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 N. 4310/2014 (Α΄258/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 
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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 …………………….. από τη συνεδρίασή της με 

αριθμό………………………….(εάν το υπό ίδρυση εργαστήριο πρόκειται να ενταχθεί σε Τμήμα), 

11. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής……………………. από τη συνεδρίασή της με αριθμό 

……………………………….(εάν το υπό ίδρυση εργαστήριο πρόκειται να ενταχθεί σε Σχολή), 

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με 

αριθμό ………………………) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο: 

«………………………………………………………………………………..» στο Τμήμα ……………………………….της  

Σχολής………………………………… του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το Προεδρικό Διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 

του ν. 4485/2017 (Α’114), 

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Αποφασίζει: 
 

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «…………………………………………………………………………………………», 
στο Τμήμα ……………………………………………….της  …………………………………Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του. 
 

Άρθρο 1 

  

Άρθρο 2 

 

Άρθρο 3 

 

Άρθρο 4 

 

 

Άρθρο ….. 
Έναρξη ισχύος 
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Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

                                            Κοζάνη,……/……../……..     

                                                         

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
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