
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» (M.Sc. 
Master of Science in Accounting and Finance).

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τρα-
πεζικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών» στο 
τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2414 (1)
Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» (M.Sc. 

Master of Science in Accounting and Finance).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β΄ 2326/27-7-2016).

9. Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» 
(ΦΕΚ Β΄ 295/27-2-2015).

10. Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» 
(ΦΕΚ 3440/B’/17-8-2018).

11. Τις διατάξεις του ν.  4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
7-5-2019 της συνέργειας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

12. Τις διατάξεις του κεφ. Δ΄(Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μα-
κεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) άρθρο 16 
του ν. 4610/2019 ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 
λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

13. Τις διατάξεις του κεφ. Γ΄ άρθρο 14 (Ίδρυση Τμημάτων) 
παρ. 1, του ν. 4610/τ.Α΄/2019 ΦΕΚ 70/7-5-2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

14. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση αριθμ. 
13/25-06-2019) της προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (πράξη Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας 5709/13-06-2019).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 
94/23-8-2019).

16. Το ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε η αριθμ. 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» με θητεία τριών (3)ετών, 
από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

18. Το γεγονός ότι, με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και 
Ελεγκτική» σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
7-5-2019), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο στην «Λογιστική και Ελεγκτι-
κή» (M.Sc. Master of Science in Accounting and Finance)

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική 
και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει 
ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της 
Λογιστικής και Ελεγκτικής. 

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων 

στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, 
ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλλη-
λα προετοιμασμένοι για να στελεχώνουν οικονομικές 
υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

• Η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύ-
τερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μέσω της 
εκπόνησης διπλωματικών, μελετών, επιστημονικών δη-
μοσιεύσεων, συγγραμμάτων και ευρωπαϊκών/εθνικών 
προγραμμάτων.

• Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονο-
μικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς 
φορείς με σκοπό όχι μόνο την προώθηση της γνώσης, 
αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευ-
νας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της 
επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της κοινωνικής συνοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι παρακάτω συνεργασίες με βάση τη μέχρι τώρα δρα-
στηριότητα:

- Συνεργασία με το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών 
και Ελεγκτών)

- Συνεργασία με το Association of Certified Public 
Accountants International (ACPAI)

- Συνεργασία με την Ένωση Λογιστών
- Συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
- Συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο
- Συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Λογιστική και Ελεγκτική και στην Αγ-
γλική γλώσσα «Master of Science in Accounting and Finance».

Άρθρο 4
Κατηγορία Πτυχιούχων

To ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε 
πτυχιούχους τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και 
εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνω-
ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προϋ-
πόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της 
αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την 
κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, είτε με εξετάσεις 
που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής 
Επιτροπής. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμ-
βάνονται: α) ο βαθμός του πτυχίου, β) η βαθμολογία στα 
μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο Λογιστική 
και Ελεγκτική γ) η επαγγελματική προϋπηρεσία γ) η ερευ-
νητική δραστηριότητα, δ) το επίπεδο γλωσσομάθειας.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του 
ν. 4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ. 11 
περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), 
του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), του άρθρου 
34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ισχύει βάσει του ν. 
4485/2017, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2028-2029. Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί 
στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογι-
στική και Ελεγκτική θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 
3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δυο εξαμήνων οι 
φοιτητές θα παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα, που 
περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς 
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία βαθ-
μολογούνται με άριστα το δέκα (10). Κάθε μεταπτυχιακό 
μάθημα έχει 5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Μεταφοράς (ECTS), ενώ 
συνολικά, σε εφαρμογή της Φ5/89656/Β3 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1466, τ.Β., 13/8/2007), όπως ισχύει και 
με τις μεταγενέστερες διατάξεις, τα μαθήματα αντιστοι-
χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο 
σπουδών. Επίσης, η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται μετά τη συμπλή-
ρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας 
του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική ή/και η Αγγλική.
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Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Α/Α Κωδ. Μαθήματα Α ΄ Εξαμήνου 1st Semester Θεωρία Ασκ. 
πράξεις

Σύνολο 
Ωρών

Φ Ε 
Εξαμήνου ECTS

1 MLE01 Χρηματοοικονομική Λογιστική 
(Financial Accounting) 1 1 2 150 5

2 MLE02 
Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα 
Ελεγχου (Auditing and International 
Auditing Standards)

1 1 2 150 5

3 MLE03  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(Hellenic Accounting Standards) 1 1 2 150 5

4 MLE04  Στατιστική (Statistics) 1 1 2 150 5

5 MLE0 5
Λογιστική ειδικών κλάδων 
και επιχειρήσεων (Accounting of specific 
sectors and companies)

1 1 2 150 5

6 MLE06  Οικονομική των Επιχειρήσεων 
(Business Economics) 1 1 2 150 5

Σύνολα 6 6 12 900 30

Α/Α Κωδ. Μαθήματα Β ΄ Εξαμήνου 2nd Semester Θεωρία Ασκ. 
πράξεις

Σύνολο 
Ωρών

Φ Ε 
Εξαμήνου ECTS

7 MLE07 Ποσοτικές έρευνες και ανάλυση δεδομένων 
(Quantitative research and data analysis) 1 1 2 150 5

8 MLE08
Εντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή οικο-
νομικής απάτης (Detection, Investigation 
and Prevention of Economic Fraud)

1 1 2 150 5

9 MLE09 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 
(Cost and Management Accounting) 1 1 2 150 5

10 MLE10 Χρηματοοικονομική ανάλυση 
(Financial Analysis) 1 1 2 150 5

11 MLE11  Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
(Cash Flow Statements) 1 1 2 150 5

12 MLE12 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(International Accounting Standards) 1 1 2 150 5

Σύνολα  6 6 12 900 30

Α/Α Κωδ. Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου 3rd Semester Θεωρία Ασκ. 
πράξεις

Σύνολο 
Ωρών

Φ Ε ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Master thesis) 900 30

Σύνολα 900 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

O αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτερο όριο σε 
σαράντα (40) φοιτητές ανά τμήμα, εκ των οποίων ποσοστό 
έως 30 % απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης εφόσον 
το ατομικό τους εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου δια-
θέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε περίπτωση ισοβαθμί-
ας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι 
όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ο αριθμός 
των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής. Ο αριθμός των τμημάτων ανά 
κύκλο σπουδών ορίζεται από τη συντονιστική επιτροπή.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του 
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τμήματος και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων ή Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή 
επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε 
σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής 
και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) 
και του ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα 
λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (και ειδικότερα του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Ο 
εξοπλισμός υπό χρήση μπορεί να προσφέρει μαθήματα 
εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Κόστος λειτουργίας

Οι εισροές προϋπολογίζονται στα 81.200 ευρώ με 
βάση τα παρακάτω δεδομένα: 

• οι φοιτητές ανά τμήμα θα είναι 40.
• οι απαλλασσόμενοι φοιτητές1 υπολογίζονται στους 

40*0,30 = 12 και συνεπώς οι φοιτητές που θα κληθούν να 
καταβάλλουν τέλη φοίτησης υπολογίζονται σε 40-12=28.

• τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2900 ευρώ.
• οι εισροές υπολογίζονται στα 28 * 2900 = 81.200 

ευρώ.
• Πίνακας 1. - Εισροές

Χρηματοδότηση Ποσό 
σε ευρώ

1
Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας -

2

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 
δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 
στην περίπ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του 
ιδιωτικού τομέα

-

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα -

4

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργα-
νισμών

-

5

Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας

-

6

Τέλη φοίτησης (28*4900)
• Φοιτητές που δεν απαλλάσσονται 
από τα τέλη φοίτησης/ανά κύκλο 28
• Τέλη φοίτησης ανά φοιτητή 2900
• 28*2900 = 81200

81200

Σύνολο 81200

1 Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές με βάση το άρθρο 35 του ν. 4485 
ανέρχονται έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συ-
νολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Οι εκροές προϋπολογίζονται με βάση τα παρακάτω 
δεδομένα:

• Τα αναλώσιμα (μαρκαδόροι, χαρτί κ.λπ.) που θα χρη-
σιμοποιηθούν στο πρόγραμμα εκτιμώνται στα 225 ευρώ.

• Οι μετακινήσεις των επιστημόνων αναγνωρισμένου 
κύρους (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές-ΣΟΕΛ), όπως και 
των μελών ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων, καθώς και τα υπόλοι-
πα έξοδα φιλοξενίας τους (ξενοδοχεία καθώς κατά βάση 
οι προαναφερόμενοι έρχονται από Αθήνα) εκτιμώνται 
στις 5.500 ευρώ.

• Οι προβλεπόμενες ώρες για τους διδάσκοντες του 
τμήματος είναι 226. Η ωριαία αποζημίωση υπολογίζεται 
στα 75 ευρώ. Συνεπώς, το εκτιμώμενο πόσο των αμοιβών 
τους ανέρχεται στα 75 * 226 = 16.950 ευρώ. Να σημει-
ωθεί επίσης ότι ικανοποιείται το άρθρου 36 καθώς οι 
διδάσκοντες προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) 
τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το σύνολο των 
ωρών του ΜΠΣ είναι 26 (ώρες ανά μάθημα) * 12 (μαθή-
ματα) = 312 ώρες, οι ώρες των καθηγητών του τμήμα-
τος εκτιμώνται στις 226, γεγονός που σημαίνει ότι το
226____

  = 72,4 % θα πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του312
τμήματος.

• Οι προβλεπόμενες ώρες για τα μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυ-
μάτων είναι 26. Η ωριαία αποζημίωση υπολογίζεται στα 
75 ευρώ. Συνεπώς, το εκτιμώμενο πόσο των αμοιβών 
τους ανέρχεται στα 75 * 26 = 1950 ευρώ.

• Οι αμοιβές για την επίβλεψη διπλωματικών ανέρ-
χονται στα 7200 ευρώ, καθώς οι σπουδαστές προβλέ-
πονται 40 και η αμοιβή ανά διπλωματική 180 ευρώ 
(40*180=7200).

• Οι προβλεπόμενες ώρες για τους διδάσκοντες της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 είναι 60. Η ωρι-
αία αποζημίωση υπολογίζεται στα 75 ευρώ. Συνεπώς, 
το εκτιμώμενο πόσο των αμοιβών τους ανέρχεται στα 
75 * 60= 4500 ευρώ.

• Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΜΠΣ απαιτεί 
δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ για την πληρωμή εξωτερι-
κού/ων συνεργάτη/ων.

• Η δαπάνη για τον διαγωνισμό των επιβραβεύσεων 
των καλύτερων επιστημονικών εργασιών, όπως αυτός 
περιγράφηκε στη μελέτη σκοπιμότητας, υπολογίζεται 
στα 8.120 ευρώ (10 % του συνολικού προϋπολογισμού), 
γεγονός που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην κάθε 
δημοσίευση που βραβεύεται θα μοιράζονται κατά μέσο 
όρο 1624 ευρώ. Να σημειωθεί ότι τα έξοδα των συνε-
δρίων που σχετίζονται με τις εν λόγω δημοσιεύσεις θα 
καλύπτονται αποκλειστικά από του δικαιούχους των 
βραβείων.

• Τα λειτουργικά έξοδα ιδρύματος ανέρχονται στα 
24.360, καθώς υπολογίζονται ως 30% του συνολικού 
προϋπολογισμού 81200.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. - ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσό 
σε 

ευρώ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

-
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2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

-

3 Δαπάνες αναλωσίμων 225

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

5500

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

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνη-
τικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.
• Ωριαία αποζημίωση 75 ευρώ
• Σύνολο ωρών ΔΕΠ 252
• Συνολική Αμοιβή μελών ΔΕΠ 75 * 
252 = 18900
• Αμοιβή μελών ΔΕΠ για διπλωματικές 
40 * 180 ανά διπλωματική = 7200 26100

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

8

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017
• Ωριαία αποζημίωση = 75 ευρώ
• Σύνολο ωρών Επιστημόνων της παρ. 
5 = 60
• Συνολική Αμοιβή Επιστημόνων της 
παρ. 5 = 60 *75 4500

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

12000

10 Δαπάνη για την διεξαγωγή 
του διαγωνισμού των δημοσιεύσεων

8120

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 56840

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 
με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν 
χωρίς τέλη φοίτησης.

24360

Σύνολο 81200

Ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ διατηρείται ίδιος ανά έτος 
για την πενταετία.

Άρθρο 11
Συνεργασίες

Το ΠΜΣ μπορεί να προβεί σε συνεργασίες με άλλα 
ιδρύματα εκπαιδευτικά ή οργανισμούς, (δημόσιους ή 
ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη), της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής στο πλαίσιο των αντικειμένων που ασχολείται.

Άρθρο 12
Επιβραβεύσεις

Το ΠΜΣ θα ενθαρρύνει την αριστεία και την ερευνητι-
κή δραστηριότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και των 
καθηγητών στο πλαίσιο των εργασιών του ΠΜΣ.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 2406 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Τρα-

πεζικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών» στο 

τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α’/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

3. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (στη 
συνεδρίαση αριθμ. 16/26-08-2019).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση αριθμό 95/
29-08-2019) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Εργαστήριο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών 
Ερευνών» στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας

5. Το ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε η αριθμ. 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία τριών (3)ετών, 
από 01-09-2019 έως 31-08-2022».

6. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α΄114).

7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52974 Τεύχος B’ 4620/13.12.2019

πολογισμό και τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

Την Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑ-
ΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» στο 
τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση-Σύσταση

Ιδρύεται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο με την επωνυ-
μία «Εργαστήριο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών 
Ερευνών», που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της χρηματοπιστωτι-
κής, χρηματοοικονομικής, χρηματοδοτικής, ελεγκτικής, 
ασφαλιστικής.

Το Εργαστήριο ανήκει οργανικά στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο 
διά της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου, ενώ υπο-
στηρίζεται κατά περίπτωση από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου με Επιχειρήσεις.

Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν, συ-
νεργαζόμενες, οι ακόλουθες μονάδες με αντικείμενο 1) 
τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων, 
2) την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, 3) την 
παροχή μελετών σχετικών με τα θέματα, 4) τη συμβολή 
στην ανάπτυξη νέων ιδεών, φορέων και χρηματοδοτή-
σεων.

Α. Μονάδα χρηματοπιστωτικών εφαρμογών με θέματα 
σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Β. Μονάδα χρηματοοικονομικών εφαρμογών με θέ-
ματα που άπτονται ειδικότερα των χρηματοοικονομι-
κών εφαρμογών και χρηματοδοτήσεων ιδιωτικών και 
δημοσίων.

Γ. Μονάδα ασφαλιστικών εφαρμογών με θέματα που 
άπτονται της ασφαλιστικής αγοράς, κτηματαγοράς.

Δ. Μονάδα εφαρμοσμένων οικονομικών που άπτονται 
ευρύτερων θεμάτων εφαρμοσμένης οικονομικής όπως 
οικονομικά ενέργειας, οικονομικά των επιχειρήσεων, 
επιχειρηματικότητα, εργασία.

Η έδρα του «Εργαστήριο Τραπεζικών και Χρηματοοι-
κονομικών Ερευνών» βρίσκεται στο Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
ειδικότερα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, 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, 
οργανισμούς, εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδι-
ωτικούς όπου οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Το εργαστήριο στοχεύει να αποτελέσει ένα χώρο συ-
ζήτησης, κατανόησης και δημιουργίας καινοτόμων ιδεών 
και λύσεων συνδέοντας την τεχνολογική-επιστημονική 
κοινότητα με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων, εξειδικευμένου περιοδικού, 
και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημόνων.

5. Το εργαστήριο στοχεύει να έχει σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονί-
ας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδική 
βαρύτητα μπορεί να έχει η συνεργασία με τους φορείς, 
δημόσιους και ιδιωτικούς, όπως Περιφέρεια, ΔΕΗ, ΑΝΚΟ, 
συνεταιρισμοί, Εμπορικά Επιμελητήρια, τράπεζες της 
Δυτικής Μακεδονίας.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

7. 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, άλλων Πανεπιστημίων της χώρας και Ιδρυ-
μάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής καθώς και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν θέ-
σεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα δι-
δακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, 
από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) καθώς 
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή που εί-
ναι μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου 
και ανήκει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο νόμο [αρθρ.29 ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 114)].

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναπληρώνεται σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αναπληρωτή 
του, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντι-
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κειμένου και ανήκει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής 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.

3. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητες που προσιδιάζουν στη λειτουργία του, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδα-
κτικού (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 τήρη-
ση, 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 και γενικά έχει την ευθύνη 
για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σ΄ 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 πλαί-
σιο 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 λει-
τουργία 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.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 7
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 πραγ-
ματοποιούνται 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 πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας κατά το νόμο.

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας για τους σκοπούς του εργαστηρίου και 

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Διαχείριση εσόδων-κρατήσεις

Η διαχείριση των εσόδων τον Εργαστηρίου γίνεται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονι-
σμό του, από τον οποίο αποδίδεται προς το Πανεπιστήμιο 
μέρος των εσόδων, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας [παρ. 2 του άρθρου γ΄ της αριθμ. 679/22.8.1996 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)]. Τα έσοδα από 
κάθε έργο μετά την αφαίρεση της παρακράτησης υπέρ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και αφού καλυφθούν 
οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολο-
γισμό των έργων, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν 
από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές κ.λπ. 
θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας του Εργαστηρίου στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
(υποδομή, αγορά εξοπλισμού, έκδοση φυλλαδίων κ.λπ.) Για 
κάθε έργο παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι προβλεπόμενες 
κρατήσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο πρωτοκόλλου (εισερ-
χομένων και εξερχόμενων εγγράφων), βιβλίο περιουσι-
ακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε 
έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών 
και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βι-
βλίο μεταβολών προσωπικού. Με απόφαση του διευ-
θυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοι-
χείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται 
απαραίτητο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Τρα-
πεζικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών».

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 εξωτε-
ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
και στον εσωτερικό «Εργαστήριο Τραπεζικών και Χρη-
ματοοικονομικών Ερευνών» και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφα του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.
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3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 29 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

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