
ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδια-
σμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων 
από Ξύλο» του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών 
Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή Α’ βαθμίδας, Δημόπουλου Ιωάννη του 
Φωτίου, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργανική 
θέση.

3 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Κα-
θηγήτριας Α’ βαθμίδας, Μπιτσάνη Ευγενίας του 
Παναγιώτη, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργανική 
θέση.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή Α’ βαθμίδας, Τσέκου Θεοδώρου του Νι-
κολάου, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργανική 
θέση.

5 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή Α’ βαθμίδας, Μαυρέα Κωνσταντίνου του 
Σπυρίδωνος, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-
σεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργα-
νική θέση.

6 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Κα-
θηγήτριας Α’ βαθμίδας, Τριανταφυλλοπούλου 
Αθανασίας του Βασιλείου, του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε 
μόνιμη οργανική θέση.

7 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή Α’ βαθμίδας, Τσούντα Κωνσταντίνου του 
Στεφάνου, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργανική 
θέση.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   8620/20/ΓΠ   (1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδια-

σμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων 

από Ξύλο» του Τμήματος Δασολογίας, Επιστη-

μών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολο-

γίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
4334/12‐12‐2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 55 του 
ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Την 19/1.4.2020 (θέμα 2ο) απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και 
Σχεδιασμού.

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δα-
σολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας στην 19η/1-04-2020 συνεδρίασΉ 
της, για την επανίδρυση του Π.Μ.Σ.

9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην 231/30-4- 2020 συνεδρίασή της.

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, 
Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» του 
Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδια-
σμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχε-
διασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από 
Ξύλο», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνο-
λογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» στοχεύει 
στη δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών 
επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών 
και ερευνητών σε θέματα: διεξαγωγής εφαρμοσμένης 
έρευνας για τις προηγμένες και ολοκληρωμένες μεθό-
δους στρατηγικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής, 
ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης και-
νοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων ξεκινώντας από 
τη σύλληψη της ιδέας, την έρευνα αγοράς, συνεχίζοντας 
στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, την πιστο-
ποίηση και καταλήγοντας στην προώθηση και επιτυχή 
εμπορική πορεία αυτών σε συνεργασία με κατάλληλους 
φορείς για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότη-
τάς τους. Επιπρόσθετα, προάγει τις γνώσεις των μετα-
πτυχιακών φοιτητών στα συγκεκριμένα αντικείμενα του 
ΠΜΣ και προετοιμάζει υποψηφίους διδάκτορες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, 
Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc 
in Advanced Design, Technology και Management of 

Wooden Products) στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις: α) Σχε-
διασμός προϊόντων (Product Design), β) Τεχνολογία και 
Κατασκευές (Technology and Construction) και γ) Μά-
νατζμεντ και Μάρκετινγκ (Management και Marketing).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνο-
λογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι: (α) του Τμήματος 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (β) των 
πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου 
και Επίπλου και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος, (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 
(δ) συναφούς ειδικότητας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών 
Σχολών, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, 
Διοίκησης, Μάρκετινγκ, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ 
(Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικεί-
μενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται 
από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών 
φοιτητών, πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς 
ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου 
τους από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογί-
ας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» προσφέρεται 
σε πλήρη φοίτηση και η χρονική διάρκεια των σπουδών 
για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Το 3ο εξάμηνο προσφέρεται 
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, που απαιτείται η επιτυχής υποστήριξή της. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι 1,5 έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 (ενενήντα).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχε-
διασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από 
Ξύλο» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστω-
τικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να πα-
ρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 
δέκα (10) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη 
διπλωματική του εργασία.
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Στο 2ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την επιλογή μιας από τις τρεις εξειδι-
κεύσεις που προσφέρονται και να επιλέξουν και δύο (2) μαθήματα επιλογής που προσφέρονται στην εξειδίκευση 
αυτή, πέραν των υπολοίπων τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων της εξειδίκευσης αυτής, για να συμπληρώσουν 
τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS
1 M111 Υ Καινοτόμα Προϊόντα Ξύλου 2 6
2 M112 Υ Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών 2 6
3 M113 Υ Μάρκετινγκ νέων προϊόντων 2 6
4 Μ114 Υ Εφαρμογές 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 2 6
5 Μ115 Υ Ερευνητική Μεθοδολογία 2 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 10 30
* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

Ειδίκευση: Σχεδιασμός Προϊόντων

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS
1 M121 Υ Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM 2 6

2 M122 Υ Ψηφιακός σχεδιασμός 2 6

3 M123 Υ Ψηφιοποίηση και προτυποποίηση - 3D Printing 2 6

4 Επιλογή Μάθημα Επιλογής* 2 6

5 Επιλογή Μάθημα Επιλογής* 2 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 10 30
* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής*

Α/Α ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
ECTS

1 M124 Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας - 
Πιστοποίηση 2 6

2 M125 Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών 2 6

3 M126 Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς 
Χώρους 2 6

4 Μ127 Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου 2 6

5 M128 Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 2 6

6 M129 Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής 2 6

7 Μ130 Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο 
επιχειρείν 2 6

Ειδίκευση: Τεχνολογία και Κατασκευές

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 M124 Υ Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων 
συσκευασίας - Πιστοποίηση 2 6

2 M125 Υ Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών 2 6
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3 M126 Υ Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και
Εσωτερικούς Χώρους 2 6

4 Επιλογή Μάθημα Επιλογής* 2 6

5 Επιλογή Μάθημα Επιλογής* 2 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 10 30
* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής*

Α/Α ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
ECTS

1 M121 Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM 2 6

2 M122 Ψηφιακός σχεδιασμός 2 6

3 M123 Ψηφιοποίηση και προτυποποίηση - 3D Printing 2 6

4 Μ127 Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου 2 6

5 M128 Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 2 6

6 M129 Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής 2 6

7 Μ130 Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους
στο σύγχρονο επιχειρείν 2 6

Ειδίκευση: Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS
1 M128 Υ Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 2 6

2 M129 Υ Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής 2 6

3 Μ130 Υ Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους
στο σύγχρονο επιχειρείν 2 6

4 Επιλογή Μάθημα Επιλογής* 2 6

5 Επιλογή Μάθημα Επιλογής* 2 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 10 30
* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής*

Α/Α ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
ECTS

1 M121 Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM 2 6
2 M122 Ψηφιακός σχεδιασμός 2 6
3 M123 Ψηφιοποίηση και προτυποποίηση - 3D Printing 2 6

4 M124 Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας - 
Πιστοποίηση 2 6

5 M125 Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών 2 6

6 M126 Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς 
Χώρους 2 6

7 Μ127 Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων ξύλου 2 6

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός
Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες 

(ECTS)

1 2001 Διπλωματική εργασία 30
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Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από 
Ξύλο» ορίζεται για κάθε χρόνο στους τριάντα μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα 
τέλη φοίτησης σε όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές το δικαιούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, στο ΠΜΣ θα διδάξουν κατά 70% μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ομότιμοι καθηγητές και διδάσκο-
ντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. Το υπόλοιπο 30% 
αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες (διδάκτορες) και καθηγητές άλλων Τμημάτων.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και της 216772/Ζ1/08-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12-12-2017) 
υπουργικής απόφασης το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά στα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ 
και το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο 
ποσό των 60.800 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.800,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €

5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 19.500,00 €

7.  Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ 2.000,00 €

8.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.000,00 €

10.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 5.260,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 18.240,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 60.800,00 €
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Εκτός από τα τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό των 2.800,00 € ανά φοιτητή (πέραν των φοιτητών που 
εισάγονται με απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017), επιπλέον ετήσια πηγή 
χρηματοδότησης θα είναι 2.000,00 € από τις πηγές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 0,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 0,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (30 φοιτητές - 30% = 21 φοιτητές x 2.800,00 €/έτος) 58.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 60.800,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 8 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
 Ι 

 Αριθμ. 3850 (2)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή Α' βαθμίδας, Δημόπουλου Ιωάννη του 

Φωτίου, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πα-

νεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργανι-

κή θέση .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019) 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Την 2866/15-5-2019 (ΦΕΚ 1908/τ.Β /́28-05-2019) από-
φαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
«Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019 του πάσης φύ-
σεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /́2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α /́2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 
3 του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́
7-5-2019).

6. Τον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κατσή 
Αθανασίου του Κωνσταντίνου ως Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/06-12-2017/τ.ΥΟΔΔ).

7. Την με αριθμ. πρωτ. 362/29-08-2019 (Α.Π. 7628/ 
30.08.2019) αίτηση του Δημόπουλου Ιωάννη του Φω-
τίου, για μετατροπή της θέσης του, από προσωποπαγή 
σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π., βαθμίδας καθηγητή.

8. Την 11/27-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΕ0Ο469Β7Δ-ΚΞΑ) απόφαση 
της 166ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση επταμελών επιτρο-
πών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση μετατροπής των 
προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών Α’ βαθμίδας 
σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου».

9. Το με αριθμ. 400/23-03-2020 (Α.Π. 2994/26-03-2020) 
έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της 
Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας, Δη-
μόπουλου Ιωάννη του Φωτίου, του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία διαπιστώ-
θηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων της 
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υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́07-05-2019), σε μόνιμη οργανική 
θέση της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγη-
τή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, Δημόπουλου Ιωάννη του Φωτί-
ου, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 
07-05-2019 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α/́7-5-2019), επειδή η αίτησή του κατατέθηκε 
πριν την 31-08-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 3846 (3)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Κα-

θηγήτριας Α' βαθμίδας, Μπιτσάνη Ευγενίας του 

Παναγιώτη, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργα-

νική θέση .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019,) 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Την 2866/15-5-2019 (ΦΕΚ 1908/τ.Β /́28-05-2019) από-
φαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
«Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019 του πάσης φύ-
σεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /́2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α /́2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. β της παρ.  3
του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019).

6. Τον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κατσή 

Αθανασίου του Κωνσταντίνου ως Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/06-12-2017 τ.ΥΟΔΔ).

7. Την με αριθμ. πρωτ. 107/24-06-2019 (Α.Π. 7626/ 
30.08.2019) αίτηση της Μπιτσάνη Ευγενίας του Πανα-
γιώτη, για μετατροπή της θέσης της, από προσωποπαγή 
σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π., βαθμίδας καθηγητή.

8. Την 11/27-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΕ0Ο469Β7Δ-ΚΞΑ) απόφα-
ση της 166ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση επταμελών επι-
τροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση μετατροπής 
των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών Α’ βαθ-
μίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου».

9. Το με αριθμ. 400/23-03-2020 (Α.Π. 2994/26-03-2020)
έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση 
της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης της καθηγήτριας α΄ βαθμί-
δας, Μπιτσάνη Ευγενίας του Παναγιώτη, του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την 
οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων 
προσόντων της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του 
άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́07-05-2019), σε 
μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγή-
τριας α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, Μπιτσάνη Ευγενίας του Παναγιώ-
τη, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 
07-05-2019 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α/́7-5-2019), επειδή η αίτησή της κατατέθηκε 
πριν την 31-08-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Τρίπολη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 

 Ι 

   Αριθμ. 3854 (4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή Α' βαθμίδας, Τσέκου Θεοδώρου του Νι-

κολάου, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πα-

νεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργανι-

κή θέση .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

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

2. Την 2866/15-5-2019 (ΦΕΚ 1908/τ.Β /́28-05-2019) από-
φαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
«Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019 του πάσης φύ-
σεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /́2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α /́2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 
του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019).

6. Τον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κατσή 
Αθανασίου του Κωνσταντίνου ως Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/06-12-2017 τ.ΥΟΔΔ).

7. Την με αριθμ. πρωτ. 88/20-06-2019 (Α.Π. 7632/ 
30.08.2019) αίτηση του Τσέκου Θεοδώρου του Νικολά-
ου, για μετατροπή της θέσης του, από προσωποπαγή 
σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π., βαθμίδας καθηγητή.

8. Την 11/27-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΕ0Ο469Β7Δ-ΚΞΑ) απόφα-
ση της 166ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση επταμελών επι-
τροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση μετατροπής 
των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών Α’ βαθ-
μίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου».

9. Το με αριθμ. 400/23-03-2020 (Α.Π. 2994/26-03-2020) 
έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της 
Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας, Τσέ-
κου Θεοδώρου του Νικολάου, του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία διαπιστώ-
θηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων της 
υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 
4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́07-05-2019), σε μόνιμη οργανική 
θέση της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγη-
τή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, Τσέκου Θεοδώρου του Νικολά-
ου σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 
07-05-2019 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α/́7-5-2019), επειδή η αίτησή του κατατέθηκε 
πριν την 31-08-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 

 Ι 

   Αριθμ. 3848 (5)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή Α' βαθμίδας, Μαυρέα Κωνσταντίνου του 

Σπυρίδωνος, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-

σεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργα-

νική θέση .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019,) 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Την 2866/15-5-2019 (ΦΕΚ 1908/τ.Β /́28-05-2019) από-
φαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
«Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019 του πάσης φύ-
σεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /́2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α /́2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 
του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019).

6. Τον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κατσή 
Αθανασίου του Κωνσταντίνου ως Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/06-12-2017 τ.ΥΟΔΔ).

7. Την με αριθμ. πρωτ. 364/29-08-2019 (Α.Π. 7629/ 
30.08.2019) αίτηση του Μαυρέα Κωνσταντίνου του Σπυ-
ρίδωνος, για μετατροπή της θέσης του, από προσωποπα-
γή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π., βαθμίδας καθηγητή.

8. Την 11/27-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΕ0Ο469Β7Δ-ΚΞΑ) απόφα-
ση της 166ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση επταμελών επι-
τροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση μετατροπής 
των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών Α’ βαθ-
μίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου».

9. Το με αριθμ. 400/23-03-2020 (Α.Π. 2994/26-03-2020)
έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
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Οργανισμών, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση 
της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας, 
Μαυρέα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος, του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την 
οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων 
προσόντων της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του 
άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́07-05-2019), σε 
μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή 
α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Μαυρέα Κωνσταντίνου του Σπυρίδω-
νος σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 
07-05-2019 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α/́7-5-2019), επειδή η αίτησή του κατατέθηκε 
πριν την 31-08-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 

 Ι 

   Αριθμ. 3852 (6)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Κα-

θηγήτριας Α' βαθμίδας, Τριανταφυλλοπούλου 

Αθανασίας του Βασιλείου, του Τμήματος Διοί-

κησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχο-

λής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννή-

σου, σε μόνιμη οργανική θέση .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019,) 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Την 2866/15-5-2019 (ΦΕΚ 1908/τ.Β /́28-05-2019) από-
φαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
«Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019 του πάσης φύ-
σεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /́2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α /́2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 
του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019).

6. Τον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, 
του Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Κατσή Αθανασίου του Κωνσταντίνου ως Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/06-12-2017
τ.ΥΟΔΔ).

7. Την με αριθμ. πρωτ. 91/20-06-2019 (Α.Π. 7631/ 
30.08.2019) αίτηση της Τριανταφυλλοπούλου Αθανα-
σίας του Βασιλείου, για μετατροπή της θέσης της, από 
προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π., βαθμί-
δας καθηγητή.

8. Την 11/27-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΕ0Ο469Β7Δ-ΚΞΑ) απόφα-
ση της 166ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση επταμελών επι-
τροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση μετατροπής 
των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών Α’ βαθ-
μίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου».

9. Το με αριθμ. 400/23-03-2020 (Α.Π. 2994/26-03-2020) 
έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της 
Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης της καθηγήτριας α΄ βαθμίδας, 
Τριανταφυλλοπούλου Αθανασίας του Βασιλείου, του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της 
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλε-
πόμενων προσόντων της υποπερ. ββ της περ. β της 
παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́
07-05-2019), σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμί-
δας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγή-
τριας α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, Τριανταφυλλοπούλου Αθανασίας 
του Βασιλείου, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθ-
μίδας, από 07-05-2019 ημερομηνία δημοσίευσης του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/́7-5-2019), επειδή η αίτησή της 
κατατέθηκε πριν την 31-08-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 
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   Αριθμ. 3856 (7)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή Α' βαθμίδας, Τσούντα Κωνσταντίνου του 

Στεφάνου, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη οργα-

νική θέση .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019,) 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Την 2866/15-5-2019 (ΦΕΚ 1908/τ.Β /́28-05-2019) από-
φαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
«Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019 του πάσης φύ-
σεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /́2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α /́2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 
του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́7-5-2019).

6. Τον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κατσή 
Αθανασίου του Κωνσταντίνου ως Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/06-12-2017 τ.ΥΟΔΔ).

7. Την με αριθμ. πρωτ. 359/29-08-2019 (Α.Π. 7630/ 
30.08.2019) αίτηση του Τσούντα Κωνσταντίνου του Στε-
φάνου, για μετατροπή της θέσης του, από προσωποπαγή 
σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π., βαθμίδας καθηγητή.

8. Την 11/27-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΕ0Ο469Β7Δ-ΚΞΑ) απόφα-

ση της 166ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση επταμελών επι-
τροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση μετατροπής 
των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών Α’ βαθ-
μίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου».

9. Το με αριθμ. 400/23-03-2020 (Α.Π. 2994/26-03-2020)
έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση 
της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας, 
Τσούντα Κωνσταντίνου του Στεφάνου, του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την 
οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων 
προσόντων της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του 
άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α /́07-05-2019), σε 
μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή 
α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου, Τσούντα Κωνσταντίνου του Στεφά-
νου, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 
07-05-2019 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α/́7-5-2019), επειδή η αίτησή του κατατέθηκε 
πριν την 31-08-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Τρίπολη, 30 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ     
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2020-05-22T15:11:52+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




