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ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ (Γ..) 

ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ (ΔΠΙ) 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 

ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΣΗ 04.09.2019 

ΗΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΗ, ΧΡΑ: 12.00΄ 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ: Οη θ.θ. Δπηύρηνο αξηδεηάθεο, Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο  

ππξίδσλ Μπόηθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, εθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ  

Ινξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Καζεγεηήο, εθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Ρεβέθθα Παηδή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, εθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο 

Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ  

Μαλόιεο Παπαηδαλάθεο, εθπξόζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Αζθαιηζηηθώλ 

Πξαθηόξσλ Βνξείνπ Διιάδνο  

 

ΑΠΟΝΣΔ: Οη θ.θ. Γεκήηξηνο Γθίλνγινπ, Καζεγεηήο, εθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο  

Μαξία Παπιίδνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο  

 

 

ΠΑΡΔΤΡΔΘΗΚΔ: Η θα Γάθλε Κνπθνύηζε, σο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. …………………………………………………………............................................................

………………………………………………………………………………………….......

ΑΔΑ: 6ΩΕΧ469Β7Ι-9Ξ8



ΘΔΜΑ ΔΝΑΣΟ  

Αλάθιεζε ηεο από 07/05/2019 απόθαζεο ηεο 7
εο

 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΠΙ θαη 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε 

ζε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ΔΠΙ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

«Παξνρή επηζηεκνληθώλ - λνκηθώλ ππεξεζηώλ πξνο Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό 

Ιλζηηηνύην Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Π.Ι.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΠΑ.ΜΑΚ.) ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4485/2017». 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα, ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο, Καζεγεηήο Δπηύρηνο 

αξηδεηάθεο, ιέγεη ηα εμήο: 

αο ππελζπκίδσ όηη κε ηελ απόθαζε ζην 4
ν
 ζέκα ηεο 7/07.05.2019 ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γ.. θηλήζεθε ε δηαδηθαζία πξόζιεςεο εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε γηα ηελ λνκηθή 

ππνζηήξημε ηνπ Δ.Π.Ι. γηα ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4485/2017. Δπεηδή όκσο ε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε γηα παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο 

έρεη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ήδε θαιπθζεί θαη ζα ζπλερίζεη λα θαιύπηεηαη από 

ηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξνηείλσ ηελ αλάθιεζε ηεο σο άλσ 

απνθάζεσο θαη ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ μεθίλεζε κε ηελ ππ’ αξίζκ. πξση. 

368/06.06.2019 (ΑΓΑ: Χ96Ι469Β7Ι-ΦΗΥ) πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.    

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Δξεπλεηηθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ θαη κεηά από πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, 

νκόθσλα 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Αλαθαιεί ηελ απόθαζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο 7/07.05.2019 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ 

ΔΠΙ θαη καηαηώλεη ηελ δηαδηθαζία πξόζιεςεο εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε γηα ηελ λνκηθή 

ππνζηήξημε ηνπ Δ.Π.Ι., ε νπνία ππ’ αξίζκ. πξση. 368/06.06.2019 (ΑΓΑ: 

Χ96Ι469Β7Ι-ΦΗΥ) πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.    
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