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Προς τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
 

Η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  με έδρα την Κοζάνη,  σύμφωνα με 

το νόμο 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις» αποτελείται από τα εξής επτά (7) Τμήματα : 

1. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 

3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  

4. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

5. Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) 

6. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) 

7. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά). 

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις στις αρμοδιότητες της Κοσμητείας εμπίπτουν η 
γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της, η χάραξη της 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής και η ανάπτυξή της, εισηγήσεις για τη 
διεξαγωγή και ο συντονισμός  κοινών μαθημάτων  Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα 
της ίδιας ή άλλης Σχολής, η οργάνωση και ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 
στελέχωσης των υπηρεσιών της Κοσμητείας, καθώς και ή ανάληψη πρωτοβουλιών 
ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, 
προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών. 

Σύμφωνα με  τους Ν. 4009/2011 και 4485/2017 υποβάλλω  στη Γενική Συνέλευση της 

Σχολής προς  έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου μου. Το έργο της 

περιόδου 1-9-2019 έως 31-8-2020 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Γραμματειακή Υποστήριξη 

Στη  Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΟΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2020 προΐστατο   η κα 

Μ. Δ. της οποίας η τοποθέτηση  είχε προηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς της. Η κα Μ. 

αποφάσισε τον Μάιο ότι δεν  ήθελε να παραμείνει  σε αυτή τη θέση  που 

προσφάτως είχε τοποθετηθεί και ζήτησε να μετακινηθεί. Χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν 

ότι είχαν μείνει πολλές ανολοκλήρωτες προγραμματισμένες  διαδικασίες και 

ενέργειες της Κοσμητείας,  η μετακίνηση της Γραμματέως της Κοσμητείας της ΣΟΕ 

εγκρίθηκε. Παρ’ όλο που δεν ρωτήθηκε η  Κοσμήτορας, με τη σύμφωνη γνώμη της 

Κοσμητείας  δήλωσε εγγράφως ότι  ήταν αντίθετη με αυτή την μετακίνηση και την 

αντ’ αυτής  τοποθέτηση στη Σχολή ΣΟΕ  αναπληρώτριας Προϊσταμένης με 

παράλληλα καθήκοντα σε Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής   αλλά  η  γνώμη της και 

η βούληση της δεν εισακούστηκαν. 

Από το Ιούλιο μέχρι σήμερα αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην ΣΟΕ είναι η κα 

Ασλανίδου η οποία παρά τον διπλό φόρτο εργασίας που αδίκως κατά την άποψή  

μας της ανατέθηκε, εργάστηκε άοκνα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τις 

υποχρεώσεις της Κοσμήτορος, της Κοσμητείας, των Τμημάτων  και των μελών της 

Γενικής Συνέλευσης της Σχολής μας. 
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Στην Κοσμητεία δημιουργήθηκε  ένα πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό και έντυπο 

αρχείο. 

 

2. Ορισμός Εκπροσώπων 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία ο Κοσμήτορας  αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο 

Πρόεδρο Τμήματος της Σχολής, με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της 

διαπιστωτικής πράξης εκλογής του στο αξίωμα αυτό. Ως αναπληρωτής Κοσμήτορας 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ορίσθηκε ο  έγκριτος Καθηγητής Θεόδωρος 

Μονοβασίλης, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

  

3. Ορισμός Επιτροπών 

φιλοδοξώντας  να αποκτήσουμε μια  διακριτή θέση ανάμεσα στις Σχολές 

Οικονομικών Επιστημών,  ορίσθηκαν τρείς επιτροπές προκειμένου, υπό την ηγεσία 

της Κοσμήτορος με το έργο τους  να ενισχυθεί η παρουσία και η επικοινωνία της 

Σχολής μας και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή εικόνα: 

Α. Επιτροπή Προβολής / Επικοινωνίας 
1. Βλάχβεη Ασπασία  
2. Αντωνιάδης Ιωάννης 
3. Κώντσας Σταμάτιος 
Β. Επιτροπή Επιχειρηματικότητας / Καινοτομίας 
1. Μπακούρος Ιωάννης  
2. Πιτόσκα Ηλέκτρα 
3. Γιανναράκης Γρηγόριος 
Γ. Επιτροπή Υποδομών  
1. Κάβουρας Ιωάννης  
2. Τσιώρας Κωνσταντίνος 
3. Κοκκώνης Γεώργιος 
 

 

4. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Σχολής και Λογότυπο 

Ο Σχεδιασμός του λογότυπου της Σχολής ΣΟΕ καθώς και ο σχεδιασμός και 

λειτουργία  άμεσα  της ιστοσελίδας της Σχολής μας αποτέλεσε την πρώτη  

προτεραιότητα της Κοσμήτορος. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική  καθώς 

δεν υπήρχε καμιά πρότερη εφαρμογή της Σχολής  Διοίκησης και Οικονομίας  του 

πρώην ΤΕΙ Δ Μακεδονίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως βάση.  

Παρ’ όλα αυτά το όλο εγχείρημα ολοκληρώθηκε ταχύτατα και  επιβραβεύτηκε από 

τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας καθώς και από τους φοιτητές μας και 

συναδέλφους από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ο στόχος της εξωστρέφειας, 

της πληροφόρησης και της επικοινωνίας της Σχολής μας άρχισε να πραγματώνεται 

επιτυχώς. 

 

5. Έκδοση καρτών μελών ΔΕΠ/ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ 

Σχεδιάστηκαν και εκτυπώθηκαν,  με κόστος της Κοσμητείας,  ακαδημαϊκές κάρτες  

των μελών της Σχολής μας προκειμένου να αποτελέσουν απτό χαρακτηριστικό της 

ακαδημαϊκής τους ταυτότητάς και επικοινωνίας. 
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6. Σύνταξη κανονισμού εξετάσεων 

Συντάχθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων, ο οποίος 

κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της οργάνωσης και διεξαγωγής των 

εξετάσεων. 

 

7. Working paper series 

Δημιουργία & λειτουργία working paper series στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

έχοντας στόχο αυτά  να κυκλοφορούν κυρίως για πρώιμη παρουσίαση και 

συζήτηση, καθώς και για την ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και όλων που 

ενδιαφέρονται για την τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα των Τμημάτων της 

Σχολής μας. 

 

8. Επικαιροποίηση μητρώων  για ΑΠΕΛΛΑ των Τμημάτων της Σχολή Οικονομικών 

Επιστημών για τις εκλογές και κρίσεις Καθηγητών 

Εγκρίθηκαν προς κατάθεση στη Σύγκλητο δώδεκα  επικαιροποιήσεις Μητρώων 

Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ που υποβλήθηκαν και 

από τα επτά Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.  

Η Κοσμητεία κατά πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Νομοθεσία,  επεσήμανε 

ότι κρίνεται καίριο στην σύνταξη των Μητρώων του συστήματος ΑΣΠΕΛΛΑ  να 

περιλαμβάνονται όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας που έχουν συναφή ή συγγενή  γνωστικά αντικείμενα και να θέσει αυτή 

την επισήμανση  υπ’ όψιν  της Συγκλήτου προκειμένου να υιοθετηθεί από όλα τα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

 

9. Επιτιμοποιήσεις 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20  η Κοσμήτωρ  συμμετείχε σε δύο τελετές 

αναγόρευσης Επιτίμων καθηγητών και Διδακτόρων σε Τμήματα της Σχολής της. 

Α. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  
αναγόρευσε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος τον Ian Steedman καθηγητή στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Manchester και του 
Metropolitan Manchester University, ο οποίος  αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από 
τους κορυφαίους θεωρητικούς οικονομολόγους της εποχής του και έχει συμβάλλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομικής θεωρίας και της οικονομικής σκέψης, 
όπως τεκμηριώνεται από το έργο του για τους Marx, Sraffa, Marshall, Jevons και 
Wicksteed.  

Β. Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακύρηξε  Επίτιμο Διδάκτορα 
του Τμήματος τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη. Ο Καθηγητής του 
Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης θεωρείται διεθνώς  ως ένας από 
τους πλέον αναγνωρισμένους ερευνητές στο πεδίο της πολυκριτήριας ανάλυσης 
αποφάσεων, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών υποστήριξης και 
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λήψης αποφάσεων, το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης 
διοικητικών αποφάσεων, και των πρακτικών τους εφαρμογών, κυρίως στο πεδίο 
της χρηματοοικονομικής. 
 

10. Ίδρυση Ινστιτούτου  

Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την υποστήριξη και την προώθηση της 

Επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας θεωρητικά και ερευνητικά  προτάθηκε 

από την Κοσμήτορα σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Τσούνη Νικόλαο και 

εγκρίθηκε  η ίδρυση Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας 

με έδρα την Καστοριά και  με βασικούς άξονες : 

Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Γρεβενά) 

Εναλλακτικού Τουρισμού (Καστοριά) 

Επιχειρηματικού επιταχυντή (Κοζάνη) 

Περιφερειακής ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κοζάνη) 

Κατατέθηκε το αίτημα,  εγκρίθηκε  από την  Σύγκλητο και το ΠΕΚ η ίδρυση και 

ένταξη  στο ΠΕΚ/ΠΔΜ ΤΗΜΕΝΟΣ και αναμένεται η Δημοσίευση του σε ΦΕΚ. 

 

11. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια muster plαn της Περιφέρειας ΔΜ 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υποστήριξη 

των Καθηγητών  κας  Η. Πιτόσκα και κου Ι. Μπακούρου  και της Επιστημονικής 

Συνεργάτιδας  κας Σαμαρά Ε.  πρόταση της ΣΟΕ για   ίδρυση  «ΔΟΜΗΣ (ή ΚΕΝΤΡΟΥ)  

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η δομή/ κέντρο θα υποστηρίξει τις ακόλουθες 

υπηρεσίες, τα αντικείμενα των οποίων έχουν συνέργεια:  

 
1. ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 
2. ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ & ΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
3. ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

12. Διεθνείς Συνεργασίες 

Εκπροσώπηση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την σύναψη Μνημονίου 

κατανόησης μεταξύ του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου 

Νεάπολις Πάφου και  ανάπτυξη συνεργασίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο μεταξύ των 

Σχολών Οικονομικών Επιστημών  του ΠΔΜ και Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. 

 

Ως Κοσμήτορας της ΣΟΕ, ήμουνα όλες της ημέρες στη διάθεση των συναδέλφων μελών 

ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, των Γραμματειών των Τμημάτων της Σχολής μας καθώς και των 

Διοικητικών υπηρεσιών του ΠΔΜ, με κυρίαρχο το πνεύμα  της συναδελφικότητας και  της 

συνεργασίας.  Συμμετείχα ανελλιπώς  στις  συνεδριάσεις της Συγκλήτου καθώς  και στις 

συνεδριάσεις  της Επιτροπής μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον εκπλήρωσα  έγκαιρα τις 

https://webmail.uowm.gr/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=Sent&_uid=87&_token=8VhndWw9WBwCT9KsG9WkG63FUcTJUllo&_part=3
https://webmail.uowm.gr/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=Sent&_uid=87&_token=8VhndWw9WBwCT9KsG9WkG63FUcTJUllo&_part=3
https://webmail.uowm.gr/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=Sent&_uid=87&_token=8VhndWw9WBwCT9KsG9WkG63FUcTJUllo&_part=3
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υποχρεώσεις μου ως μέλος  της επιτροπής  Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας , για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/08/2020.  

Ατυχώς το  πρώτο έτος της  θητεία μου ως Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Σχολής που αποτελείται από τα περισσότερα 

συγκριτικά με τις άλλες Σχολές Τμήματα  τα οποία λειτουργούν σε 3 διαφορετικές πόλεις - 

συνέπεσε  με την Πανδημία του Κορωνοϊού  η οποία δημιούργησε νέες συνθήκες σε όλα τα 

επίπεδα της Εκπαίδευσης. 

 Με την  εξαιρετική συνεργασία όλων  των Προέδρων-Αντιπροέδρων των Τμημάτων,  των 

Γραμματειών και  των συναδέλφων καθηγητών  της ΣΟΕ καθώς και  την καίρια  τεχνική  

υποστήριξη του συναδέλφου  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Ι. 

Κάβουρα, των εργαζομένων στην μηχανοργάνωση  και κυρίως του Αντιπρύτανη 

Ακαδημαϊκών υποθέσεων και του Πρύτανη του ΠΔΜ, το πρόγραμμα της διδασκαλίας και οι 

εξετάσεις εξ’ αποστάσεως  εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή  φοιτητών και 

την επιτυχή ολοκλήρωση μιας πρωτόγνωρης για την κοινότητά μας  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Επιπλέον  αν και υπάρχει ιδιαίτερη στενότητα πόρων αλλά και χώρων στο κεντρικό κτίριο 

των Κοίλων, κατεβλήθη από την Κοσμήτορα κάθε δυνατή  προσπάθεια  χωροταξικής 

οργάνωσης και  τακτοποίησης, Καθηγητών και Γραμματειών σε όσο το δυνατόν 

κατάλληλους χώρους εργασίας,  στη  δε  Γραμματεία της Κοσμητείας  της ΣΟΕ ανανεώθηκε 

και εμπλουτίστηκε ο  ελλιπής τεχνολογικός εξοπλισμός. 

 

 

Συνεδριάσεις 

Στις  12 συνολικά  συνεδριάσεις μας  οι οποίες έγιναν, σχεδόν πάντα, με την συμμετοχή 

όλων των μελών, με τη στήριξη και την εποικοδομητική κριτική τους ελήφθησαν  

αποφάσεις  για  τα  παρακάτω   θέματα κατά μήνα: 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19  (2 συνεδριάσεις) 

 Λογότυπο και ιστοσελίδα Σχολής 

 Ορισμός περιόδων/ημερομηνιών τελετών ορκωμοσίας των αποφοίτων 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών) 

 Έγκριση ορισμού μαθημάτων για λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου σπουδαστών 
του πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας. 

 Ορισμός Επιτροπών Σχολής 

 Συζήτηση για τον συντονισμό των μαθημάτων που διδάσκονται μεταξύ των 
διαφόρων Τμημάτων. 

 Εργαστήρια Σχολής και Διατμηματική ερευνητική Συνεργασία 

 Χωροταξία  Γραφείων Αιθουσών Εργαστηρίων  τμημάτων Σχολής 

 Κατατακτήριες εξετάσεις 

 Κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του συστήματος 
ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. 

 Ορισμός Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

 Ορισμού υπεύθυνου διαχείρισης των εργαστηρίων της ΣΟΕ 

 Σχέδιο αποτύπωσης των αναγκών του κάθε τμήματος της ΣΟΕ (αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια ερευνητικά / εκπαιδευτικά , γραφεία). 

 Kκαθορισμός διαθέσιμου ποσού ανά Καθηγητή για συνέδρια - δημοσιεύσεις. 
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 Έγκριση μαθημάτων για λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου σπουδαστών του 
πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας. 

  Ορισμός εκπροσώπου της Σχολής ΣΟΕ  για  τη συγκρότηση του Συμβουλίου  
ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΔΜ 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 19 

 Έγκριση επιπλέον Μαθημάτων για λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου για πρώην  
φοιτητές του ΤΕΙ  τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας. 

 Δημιουργία & λειτουργία working paper series στη Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών  
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20 

 Κανονισμός εξετάσεων 

 Ορισμός συντονιστή προγράμματος εξετάσεων. 

 Έγκριση μετακινήσεων μελών ΔΕΠ 

 Κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του συστήματος 
ΑΠΕΛΛΑ 
 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20 

 Κατάρτιση - επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  της 
ΣΟΕ. 

 Κατάρτιση - επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης  της ΣΟΕ. 

 Κατάρτιση - επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών  της ΣΟΕ. 

 Κατάρτιση - επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Γρεβενά)  της ΣΟΕ. 

 Ημερομηνίες ορκωμοσιών των τμημάτων της ΣΟΕ, έτους 2020.  

 Αίτημα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών.  
 
ΜΑΡΤΙΟΣ 20 

 Πρόσληψη  ανταποδοτικών υποτροφιών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

 Κατάρτιση - επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του   
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
(Γρεβενά)  της ΣΟΕ 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20 (2 συνεδριάσεις) 
 Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 

συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)  της 
ΣΟΕ 

 Η πορεία της σύγχρονης και ασύγχρονης  εκπαίδευσης της  Σχολής . 
 Τρόπος διεξαγωγής  εξετάσεων . 
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 Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος Διοικητικής & Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της ΣΟΕ. 

 Ορκωμοσίες λόγω κορονωϊού  

 Ορισμός μελών στα πλαίσια δημιουργίας του muster plan  
 

ΜΑΙΟΣ 20 

 Επικαιροποίηση μητρώου εξωτερικών μελών του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ του 
τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣΟΕ. 

 Πρόταση ΣΟΕ στα πλαίσια muster plαn της Περιφέρειας ΔΜ για τη 
μεταλιγνιτική περίοδο . 

 Πρόταση ΣΟΕ δημιουργίας Ινστιτούτου στο ΠΕΚ/ΠΔΜ « ΤΗΜΕΝΟΣ». 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 20  (2 συνεδριάσεις) 

 Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
συστήματος  ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών»  (ΔΕΟΣ). 

 Επικαιροποίηση Μητρώου ΑΠΕΛΛΑ του τμήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 Τοποθέτηση της κ. Ασλανίδου Αικατερίνης  στη Γραμματεία της Κοσμητείας 
ΣΟΕ 

 Διεξαγωγή εξ’ αποστάσεως εξετάσεων. 

 Τίτλος Σχολής Οικονομικών Επιστημών στα Αγγλικά       
 Επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 

συστήματος  ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος  Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης 
 

              
               ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20 

 Διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων  της Σχολής Οικονομικών 
επιστημών του Π.Δ.Μ για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 

 Διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων του  χειμερινού εξαμήνου 
Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού επιπέδου της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Δ.Μ. 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη 
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Κοσμήτωρ Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

 


