
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20184841/26-7-2018
(Β’ 4224) απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την 
έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρη-
ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων -
Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business 
Administration - Tourism Management). 

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20184052/27-06-2018 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς «Επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο ’’Διοί-
κηση Επιχειρήσεων  - Μάνατζμεντ Τουρισμού’’ 
(Master in Business Administration - Tourism 
Management)» (Β’ 3149).

3 Ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στην κινητικότητα» 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινω-
νικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

4 Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
με τίτλο «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτι-
σμός» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Aνθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 20208015 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184841/26-7-2018

(Β’ 4224) απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την 

έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

(ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρη-

ματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσε-

ων - Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business 

Administration - Tourism Management).  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
(Β’ 4334). 

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α’  114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών-Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευ-
ση του ν. 4485/2017(Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114)», και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών». 

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617)
 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλο-
γής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ). 

8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση Πρύτα-
νη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ- ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

9. Την υπ’ αρ. 20184841/26-7-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου ’’Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master 
in Business Administration  - Tourism Management)’’ 
(Β’ 4224). 

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 6η/24-7- 2020). 

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε: 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184841/26-7-2018 (Β’ 
4224) απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων- Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business 
Administration - Tourism Management), από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως: 

Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 9 «Πρόγραμμα 
Μαθημάτων» αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 9 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

«Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης αλλά 
δύναται να πραγματοποιηθεί και με μέσα εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές συμμετέχουν στο σύνολό 
τους είτε στη διδασκαλία των μαθημάτων που πραγ-
ματοποιείται δια ζώσης είτε στη διδασκαλία με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος». 

Η πρώτη παράγραφος της περίπτωσης 6 του άρθρου 
10 «Όροι Φοίτησης - υποχρεώσεις και δικαιώματα μετα-
πτυχιακών φοιτητών» αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 10 
Όροι Φοίτησης - υποχρεώσεις και δικαιώματα 
μεταπτυχιακών φοιτητών 

«6. Να συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μέρος του Προ-
γράμματος Σπουδών και η παρακολούθηση τους είναι 
απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου. Η συμμετοχή των φοι-
τητών σε όλες τις άλλες ερευνητικές και επιστημονικές 
δραστηριότητες του προγράμματος (π.χ. επιστημονικά 
συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις) είναι προαιρετική.» 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.  

 Πειραιάς, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 20208014 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184052/27-06-2018 

απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς «Επανίδρυση του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο-

λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-

λο ’’Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Του-

ρισμού’’ (Master in Business Administration - 

Tourism Management)» (Β’ 3149). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334). 
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3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμε-
σες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α’  114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’  114)», και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών». 

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού. 

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. ’ 617)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλο-
γής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ). 

8. Την υπ’ αρ. 20205711/9-09-2020 απόφαση Πρύτανη 
(ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ- ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

9. Την υπ’  αρ. 20184052/27-06-2018 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο ’’Διοί-
κηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού’’ (Master 
in Business Administration-Tourism Management)» 
(Β’ 3149).

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 6η/24-7- 2020). 

11. Το υπ’ αρ. 2038/12.08.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε: 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184052/27-06-2018 
(Β’ 3149) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς που αφορά την «Επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business 
Administration-Tourism Management), από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020-21, ως ακολούθως: 

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων 

«Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης αλλά 
δύναται να πραγματοποιηθεί και με μέσα εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές συμμετέχουν στο σύνολό 
τους είτε στη διδασκαλία των μαθημάτων που πραγ-
ματοποιείται δια ζώσης είτε στη διδασκαλία με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Πειραιάς, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

    I 

 Αριθμ. 23498/20/ΓΠ  (3)
Ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στην κινητικότητα» 

του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινω-

νικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστι-

κών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστη-

μίου 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» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

4. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 6η/1
1-11-2020 συνεδρίασή της.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 242/27-11-2020 
συνεδρίασή της,

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

Την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών με τίτλο «Σπουδές στην κινητικότητα» του τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στην κινητι-
κότητα» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ εμβαθύνει τη γνώση και την έρευνα σχετικά 
με τη κινητικότητα σε όλες τις εκδοχές της, όπως μεταξύ 
άλλων τη μετανάστευση, τις βίαιες μετακινήσεις πλη-
θυσμών, τη διακίνηση ιδεών, επιστημονικών γνώσεων 
και πολιτισμικών αγαθών, τις τεχνολογίες μετακίνησης 
και κυκλοφορίας, τα διεθνικά οικονομικά δίκτυα και τη 
δημιουργία ταυτοτήτων και κοινοτήτων βασισμένων 
στην κινητικότητα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: α) η επιστημονική μελέτη και 
κατανόηση των ποικίλων μορφών κινητικότητας και του 
τρόπου με τον οποίο η κινητικότητα επηρεάζει την αν-
θρώπινη δράση και τις κοινωνικές σχέσεις στον χώρο και 
τον χρόνο, β) η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας της κινητικότητας στο πλαίσιο της διεθνούς επι-
στημονικής κοινότητας, γ) η επαγγελματική εξειδίκευση 
με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των νέων 
επιστημόνων από την αγορά εργασίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σπουδές στην κινητικότητα» (MΑ in 
Studies on Mobility).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές/-οί απόφοιτες/-οι Α.Ε.Ι. Σχο-
λών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-
μών, Σχολών Καλών Τεχνών και Πολυτεχνικών Σχολών 
της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι 
(6) μαθήματα και την εκπόνηση διπλωματικής εργασί-
ας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση 
του προγράμματος σπουδών είναι δύο (2) έτη. Για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η 
συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) μαθημά-
των και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο

α/α Υποχρεωτικό Μάθημα ECTS α/α Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS

1 Σπουδές στην Κινητικότητα: 
Θεωρίες και Μεθοδολογίες 15 1 Διεπιστημονικές

προσεγγίσεις στην Κινητικότητα ΙΙ 15

2 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις 
στην Κινητικότητα Ι 15

α/α Μαθήματα 
υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ECTS 3 Κινητικότητα,

πολιτισμική θεωρία και κριτική Ι 15

1 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
στην Κινητικότητα Ι 15 4 Ιστορικές προσεγγίσεις 

στην Κινητικότητα ΙΙ 15

2 Ιστορικές προσεγγίσεις 
στην Κινητικότητα Ι 15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
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3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο

α/α Μαθήματα 
υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ECTS Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

1 Ανθρωπολογικές
προσεγγίσεις στην Κινητικότητα ΙΙ 15 30

2 Κινητικότητα,
πολιτισμική θεωρία και κριτική ΙΙ 15

3 Ιστορικές προσεγγίσεις
στην Κινητικότητα ΙΙΙ 15

4 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις 
στην Κινητικότητα ΙΙΙ 15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο

α/α Μαθήματα υποχρεωτικά
κατ’ επιλογή ECTS Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική, εκτός εάν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Συνέλευση 
Τμήματος. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, εκτός εάν λάβει άλλη απόφαση κατά 
περίπτωση η Συνέλευση Τμήματος.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

To ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα», δέχεται κάθε χρόνο έως 20 φοιτητές

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ΠΘ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ διατίθεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, καθώς και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (11.500) ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων -εξόδων ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 8.000
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) Χωρίς τέλη φοίτησης
 Σύνολο Εσόδων 11.500
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ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.500

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000 

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.500

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κεντρών και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

Σύνολο Εξόδων 11500
 

Ο ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 8.000€. Ο ΚΑΕ 4121 του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 23500/20/ΓΠ (4)
Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

με τίτλο «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτι-

σμός» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Aνθρω-

πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-

πιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 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» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 
3η/14-10-2020 συνεδρίασή της.

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

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 242/27-11-2020 
συνεδρίασή της αποφασίζει:

Την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πο-
λιτισμός» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Aνθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λει-
τουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία 
Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α’ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση νέων 
επιστημόνων στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου και τη 
μελέτη και προβολή του υλικού πολιτισμού, συνδυάζο-
ντας θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστη-
μόνων με στόχο: α) τη διεξαγωγή έρευνας και την προ-
αγωγή της επιστημονικής γνώσης, β) την επαγγελματική 
ειδίκευση με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρό-
φηση των επιστημόνων από την αγορά εργασίας και γ) 
την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεπιστημονικών 
μεθόδων στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός 
Πολιτισμός».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτι-
σμός» γίνονται δεκτοί κατά κύριο λόγο πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής με κατεύθυνση αρχαιολογίας. Επί της 
αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τμή-
ματα με συναφές γνωστικό αντικείμενο, αποφαίνεται η 
Συντονιστική Επιτροπή με τον Διευθυντή του Μεταπτυ-
χιακού συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε 
υποψηφίου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός» 
διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία 
περιλαμβάνουν έξι (6) μαθήματα, συμμετοχή σε αρχαιο-
λογική έρευνα πεδίου που διεξάγει ή στην οποία μετέχει 
διδάσκων του Τομέα Αρχαιολογίας κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
(κατά το 3ο εξάμηνο). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για 
την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτη. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-

νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περι-
λαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) μα-
θημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
εξειδίκευσης, καθώς και την επιτυχή συμμετοχή σε πα-
νεπιστημιακή ανασκαφή.

Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής υποχρε-
ούται να παρακολουθήσει δύο υποχρεωτικά μαθήματα 
και ένα μάθημα επιλογής από τρία προσφερόμενα, ενώ 
το δεύτερο εξάμηνο ένα ακόμα υποχρεωτικό μάθη-
μα και δύο επιλογής από τέσσερα προσφερόμενα. Το 
υποχρεωτικό μάθημα του εαρινού εξαμήνου θα είναι 
σπονδυλωτού χαρακτήρα. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα 
έχει βαρύτητα 10 πιστωτικών μονάδων (ECTS) (Συνολική 
βαρύτητα 60 πιστωτικών μονάδων).

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ο φοιτητής-τρια 
υποχρεούται να συμμετάσχει σε ανασκαφή που διεξάγει 
ή στην οποία μετέχει ο/η διδάσκων-ουσα του Τομέα Αρ-
χαιολογίας, η οποία προσδίδει 30 πιστωτικές μονάδες.

Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να εκπο-
νήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης. Η 
εργασία, έκτασης 20.000-30.000 λέξεων (εκτός βιβλιο-
γραφίας), θα πρέπει να παραδίδεται στο τέλος του γ’ εξα-
μήνου, και έχει βαρύτητα 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών με τις αντίστοιχες 
πιστωτικές μονάδες παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο

α/α Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS α/α Υποχρεωτικά μαθήματα ECTS

1 Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: 
θεωρία και πράξη 10 1 Σπονδυλωτό 10

2 Ενάλια αρχαιολογία 10 α/α Μαθήματα
υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ECTS

α/α Μαθήματα
υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ECTS 1 Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ 10

1 Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι 10 2 Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ 10

2 Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας I 10 3 Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ 10

3 Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι 10 4 Θέματα ενάλιας αρχαιολογίας 10

Απαιτούνται τα υποχρεωτικά και ένα μάθημα 
κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)

Απαιτούνται το υποχρεωτικό και δύο μαθήματα 
κατ’ επιλογή (σύνολο 30 ECTS)

Θερινή περίοδος

Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου (30 ECTS)

3o εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική, εκτός αν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Σ.Τ. Η γλώσσα 
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, εκτός αν λάβει άλλη απόφαση κατά περίπτωση η Σ.Τ.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Π.Μ.Σ. «δέχεται κάθε χρόνο έως είκοσι (20) φοιτητές
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Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός» θα απασχοληθούν καθηγητές του Τομέα Αρχαιολογίας 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4485 
(Α’ 114/2017). 

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Tομέα Αρχαι-
ολογίας και του Τμήματος Ι.Α.Κ.Α., καθώς και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας 
του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485 (Α’ 114/2017).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Tο κόστος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του Π.Μ.Σ. για την πενταετία 2021- 2022 με 2025-2026, ανέρχεται 
ετησίως στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500), και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΑ
(σε ευρώ)

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού ή/και βιβλίων 1.500,00
2. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00
3. Δαπάνες διδασκαλίας και μετακινήσεων εντεταλμένων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3.000,00
4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000,00
5. Δαπάνες μετακινήσεων προσκεκλημένων ομιλητών στα πλαίσια σεμιναρίων και 
ομιλιών του Π.Μ.Σ. 1.000,00

7. Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας - 
προβολής, οργάνωσης συνεδρίων επιστημονικών συναντήσεων/ημερίδων 1.000,00

Γενικό σύνολο εξόδων 9.500,00

Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό AEI και Συνεργαζόμενων Φορέων και το 
υπόλοιπο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

ΕΣΟΔΑ
ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ
(σε ευρώ)

Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 8.000,00
Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες Φορέων Δημοσίου Τομέα -
Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων -
Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών -
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Π.Θ. 1.500,00
Κάθε άλλη νόμιμη αιτία -
Τέλη Φοίτησης (αιτιολογημένες περιπτώσεις) χωρίς τέλη φοίτησης
Γενικό σύνολο εσόδων 9,500,00

Ο ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 8.000€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 2 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02055401712200008*
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