
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5051/10.07.2018 (Β’ 3071)
απόφασης της 15ης/21.06.2018/4 συνεδρίασης Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
περί επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» του 
Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχο-
λής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2038 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5051/10.07.2018 (Β’ 3071) 

απόφασης της 15ης/21.06.2018/4 συνεδρίασης 

Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών περί επανίδρυσης του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  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), ιδίως τα άρθρα 30 
έως και 37, 43 έως και 45 και 85,

2. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α’ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μετα-
φοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρ-
τημα διπλώματος» και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού, 

3. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), 

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

5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017  υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοι-
πά θέματα», β) 164530/Ζ1/03.10.2017 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 «Διευκρινίσεις 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών»,

7. την υπ’ αρ. 28/03.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-Μ3Β)
πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 03.01.2022,

8. το υπ’ αρ. 11681/16.09.2019 έγγραφο της E.A.A.E. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Λογιστικής  
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την υπ’ αρ. 5051/10.07.2018 (Β’ 3071) απόφαση της 
15ης/21.06.2018/4 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

10. την υπό στοιχεία 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκριση 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
ανωτέρω απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

11. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής (7η/12.02.2022/Β2 
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συνεδρίαση), που αφορά στην έγκριση τροποποίησης 
του άρθρου 4 και την αντικατάσταση του άρθρου 8 της 
ως άνω υπ’ αρ. προοιμίου (9) απόφασης Συγκλήτου, του 
Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική»,

12. την ΥΣ 108/08.03.2022 εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, που αφορά στην τροποποίηση του 
άρθρου 4 και την αντικατάσταση του άρθρου 8 της ως 
άνω υπ’ αρ. προοιμίου (9) απόφασης Συγκλήτου,

13. την υπ’ αρ. 1372/23.03.2022 κοινοποίηση της πα-
ρούσας απόφασης της Συγκλήτου στην Υπουργό Παι-
δείας  και Θρησκευμάτων και το γεγονός ότι παρήλθε 
άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε-
ρών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για 
την αναπομπή της ως άνω απόφασης,

14. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5051/10.07.2018 (Β’ 3071) 
απόφασης της 15ης/21.06.2018/4 συνεδρίασης Συγκλή-
του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί επα-
νίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και πιο συγκεκριμένα την τροποποίηση των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 «ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» και την προσθήκη νέων παρ. 6, 
7 και 8 στο ίδιο άρθρο καθώς και την αντικατάσταση του 
άρθρου 8 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», ως ακολούθως:

Η παρ. 2 του άρθρου 4 «ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., απαιτείται:
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση 

σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 60 Πιστωτικές 
Μονάδες.

β) Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοι-
χεί σε 15 Πιστωτικές Μονάδες.”

Η παρ. 3 του άρθρου 4 «ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως 
εξής: 

α) Προπαρασκευαστικά μαθήματα - 4 εβδομάδων -
16 διδακτικών ωρών έκαστο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) προπαρασκευ-
αστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους ειδίκευση, τα 
οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η τελική 
εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή παρακο-
λούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευαστικά 
μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν έγκρισης 
της Επιτροπής του Προγράμματος. 

αα) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους 
Εισαγωγή στην Λογιστική
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
αβ) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»
Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους 
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική 
Εισαγωγή στην Λογιστική
αγ) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΗ»
Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους 
Εισαγωγή στην Λογιστική
Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
β) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων 

μαθημάτων για την ειδίκευση «Λογιστική και Ελεγκτική» 
ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (SPECIALIZA-
TION ACCOUNTING & AUDITING)

Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων 5 Π.Μ.

Ποσοτικές Μέθοδοι 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 5 Π.Μ.

Λογιστική Κόστους 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI 5 Π.Μ.

Άμεση Φορολογία  και Φορολογικός 
Σχεδιασμός 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις 5 Π.Μ.

Διοικητική Λογιστική 5 Π.Μ.

Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ.

Ελεγκτική 5 Π.Μ.

ΕΠΙΛΟΓΗ 10 Π.Μ. ΑΠΟ:

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης 5 Π.Μ.

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης 5 Π.Μ.

Φορολογία κεφαλαίου 5 Π.Μ.

Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης 5 Π.Μ.

Λογιστική Δημόσιου Τομέα 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Λογιστική 
και Αποτίμηση

5 Π.Μ.

Έμμεση Φορολογία 5 Π.Μ.

Λογιστική Χρηματοοικονομικών Οργανι-
σμών

5 Π.Μ.

Λογ. Πληροφ. Συστήματα  και Εσωτερικός 
Έλεγχος

5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.
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ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγ-
γραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής 
Εργασίας

15 Π.Μ.

Σύνολο 15 Π.Μ.
γ) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων 

μαθημάτων για την ειδίκευση
«Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις και Διαχείριση Κιν-

δύνων» ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» (SPECIALIZATION 
FINANCE, INVESTMENTS & RISK MANAGEMENT)

Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων 5 Π.Μ.

Ποσοτικές Μέθοδοι 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Λογιστική 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 5 Π.Μ.

Τραπεζική 5 Π.Μ.

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 5 Π.Μ.

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 5 Π.Μ.

ΕΠΙΛΟΓΗ 15 Π.Μ. ΑΠΟ:

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης 5 Π.Μ.

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών 5 Π.Μ.

Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ.

Παράγωγα Πιστωτικού Κινδύνου 5 Π.Μ.

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.

Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων 5 Π.Μ.

Μικροδομή Αγορών  και Προσομοιώσεις 
Συναλλαγών

5 Π.Μ.

Μακροχρηματοοικονομική 5 Π.Μ.

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή 
και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

15 Π.Μ.

Σύνολο 15 Π.Μ.

δ) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων 
μαθημάτων για την ειδίκευση «Λογιστική και Χρηματο-
οικονομική» ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» 
(SPECIALIZATION ACCOUNTING & FINANCE)

Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων 5 Π.Μ.

Ποσοτικές Μέθοδοι 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 5 Π.Μ.

Λογιστική Κόστους 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙI 5 Π.Μ.

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 5 Π.Μ.

Διοικητική Λογιστική 5 Π.Μ.

Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ.

ΕΠΙΛΟΓΗ 15 Π.Μ. ΑΠΟ:

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 5 Π.Μ.

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης 5 Π.Μ.

Τραπεζική 5 Π.Μ.

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τραπεζών 5 Π.Μ.

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 5 Π.Μ.

Έλεγχος, πρόληψη και εντοπισμός απάτης 5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Λογιστική 
και Αποτίμηση

5 Π.Μ.

Λογιστική Χρηματοοικονομικών Οργανι-
σμών

5 Π.Μ.

Διεθνής Χρηματοδοτική 5 Π.Μ.

Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά 5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ

Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή 
και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

15 Π.Μ.

Σύνολο 15 Π.Μ.
»

Οι παρ. 6, 7 και 8 που προστίθεται στο άρθρο 4 «ΠΙΣΤΩ-
ΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» έχουν 
ως εξής:

“6. Ετησίως προσφέρονται σεμινάρια από διακεκρι-
μένους ακαδημαϊκούς και προσκεκλημένους ομιλητές, 
με υποχρεωτική παρακολούθηση δύο τουλάχιστον εξ 
αυτών για κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή. Το περιεχόμενο 
των σεμιναρίων ρυθμίζεται με απόφαση του αρμόδιου 
Συλλογικού οργάνου.

7. Οι φοιτητές όλων των ειδικεύσεων υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση Σεμιναρίου Ερευνητικών Μεθόδων για 
την Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, το οποίο προ-
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σφέρεται κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου και 
της θερινής περιόδου. Η επιτυχής περάτωση του σεμι-
ναρίου είναι προαπαιτούμενη για την εκκίνηση της εκ-
πόνησης της διπλωματικής εργασίας.

 8. Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης κοινών 
μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης στους φοιτητές του 
προγράμματος, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου Συλ-
λογικού Οργάνου.”

Το άρθρο 8 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής:
“Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Προ-

γράμματος ορίζονται σε έξι χιλιάδες τετρακόσια (€6.400) 
ευρώ ανά φοιτητή για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης 
και σε επτά χιλιάδες διακόσια (€7.200) ευρώ ανά φοιτητή 
για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.”

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

I

    Αριθμ. 8759/22/ΓΠ (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» 

του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της 

Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 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 δι-
πλώματος» (Α’ 189).

5. Την υπό στοιχεία Φ589656/Β3/13-08-2007 υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 1466) Εφαρμογή Συστήματος Μεταφο-
ράς και Συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπο-
νίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 48η/27-07-2021
συνεδρίασή της, για την ίδρυση του Π.Μ.Σ..

7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’  αρ. 265/
25-02-2022 συνεδρίαση της.

9. Το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε: 

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακρι-
βείας» του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνο-
λογίες Γεωργίας Ακριβείας» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο 
ανταγωνισμό στον πρωτογενή τομέα τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. Οι τιμές των γεωργικών προϊό-
ντων συνεχώς μειώνονται ενώ παράλληλα το κόστος των 
αγροτικών εισροών (λιπάσματα, φάρμακα κ.α) συνεχώς 
αυξάνει. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο καθαρό κέρ-
δος των παραγωγών που χρόνο με τον χρόνο μειώνε-
ται με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να σταματούν να 
ασχολούνται με την γεωργία. Παρόλα αυτά, οι παραγω-
γοί ψάχνουν να βρουν νέες μεθόδους και πρακτικές που 
θα είναι πιο αποδοτικές και θα τους επιφέρουν μεγαλύ-
τερο κέρδος. Η Γεωργία Ακριβείας είναι η επιστήμη που 
προσπαθεί να δώσει λύσεις στα παραπάνω προβλήματα. 
Γι’ αυτό το λόγο η Γεωργία Ακριβείας είναι διαδεδομένη 
(κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες) και είναι στην κορυφή 
των προτιμήσεων των παραγωγών. Το εν λόγω Π.Μ.Σ 
έρχεται να καλύψει τον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας και 
να παρέχει: α) επιστημονικές προσεγγίσεις για εφαρμογή 
σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία (ψηφιακή γεωργία, 
γεωργία ακριβείας), β) εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας σε 
όλα της τα στάδια.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ εκπαιδεύει ειδικούς με υψηλό 
επίπεδο επιστημονικών δεξιοτήτων στους τομείς της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών χρησι-
μοποιώντας πρακτικές και μεθοδολογίες Γεωργίας Ακρι-
βείας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία εξειδικευμένων 
και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά 
και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα που σχε-
τίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιερ-
γειών με σύγχρονες τεχνολογίες, πρακτικές και μεθοδο-
λογίες, όπως ορίζονται από την επιστήμη της Γεωργίας 
Ακριβείας. Ο κύριος στόχος αυτής της αναφοράς είναι 
να εκπαιδεύσει επιστήμονες διαφόρων προελεύσεων 
(γεωπόνους, μηχανικούς, βιολόγους κ.λπ.) σε αντικείμενα 
αναφορικά με την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας 
επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν πρόσφατες θεμελι-
ώδεις και πολλές φορές μοναδικές γνώσεις σε ένα τόσο 
δημοφιλές εξειδικευμένο πεδίο.

Επιπρόσθετοι σκοποί τίθενται:
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1. Να παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εκπαίδευ-
ση επαγγελματιών ικανών να συνδέσουν τη Γεωργία και 
την Τεχνολογία με τις ανάγκες της κοινωνίας, προκειμέ-
νου να ξεπεραστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις στον 
τομέα των εφαρμογών πρωτοποριακών γεωργικών πρα-
κτικών και της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων νέας 
τεχνολογίας.

2. Να παρέχει όλες τις γνώσεις (τεχνικές και μεθοδο-
λογία) που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη εφαρμογή 
της Γεωργίας Ακριβείας.

3. Να εκπαιδεύσει ειδικούς με υψηλό επίπεδο επιστη-
μονικών δεξιοτήτων στους τομείς της αγροτικής διαχεί-
ρισης και της διαχείρισης φυσικών πόρων.

4. Να παρέχει γνώσεις για τις ορθές γεωργικές πρα-
κτικές.

5. Να παρέχει την τεχνογνωσία για την δημιουργία ηλε-
κτρονικών συσκευών καθώς και τον προγραμματισμό 
τους για γεωργικές εφαρμογές.

6. Να εκπαιδεύσει επιστήμονες για να αναπτύξουν κρι-
τική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων στην πρωτο-
γενή παραγωγή.

7. Να εκπαιδεύσει επιστήμονες να εφαρμόσουν μεθό-
δους, τεχνικές και εργαλεία της Γεωργίας Ακριβείας με 
σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση 
του καθαρού κέρδους και την προστασία του περιβάλ-
λοντος.

8. Να εκπαιδεύσει επιστήμονες επάνω στα ηλεκτρο-
νικά συστήματα των γεωργικών μηχανημάτων και των 
αυτόνομων οχημάτων (ρομπότ).

9. Να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει ανταγωνιστικούς 
επαγγελματικά επιστήμονες τόσο σε εθνικό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ευκολότερη εύρεση εργασίας σε 
ιδιωτικό τομέα και ακαδημία.

Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι οι απόφοιτοι να μπο-
ρούν να εργαστούν σε:

1. Εταιρείες εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων
2. Εταιρείες κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων
3. Εταιρείες εμπορίας συστημάτων δορυφορικής πλο-

ήγησης
4. Εταιρείες εμπορίας μη επανδρωμένων ιπτάμενων 

οχημάτων
5. Εταιρείες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
6. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις
7. Εκμεταλλεύσεις ειδικών καλλιεργειών
8. Γεωργικούς συνεταιρισμούς
9. Εταιρείες εμπορίας αισθητήρων και έξυπνων συ-

σκευών
10. Γραφεία γεωργικών συμβούλων
11. Ερευνητικά κέντρα
12. Εταιρείες με συστήματα αυτοματισμών
13. Ομάδες παραγωγών
14. Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις εμπορίας και επε-

ξεργασίας αγροτικών προϊόντων
15. Επιχειρήσεις παραγωγής κρασιού
16. Επιχειρήσεις συμβολαιακής γεωργίας
17. Επιχειρήσεις παραγωγής σπόρων
18. Επιχειρήσεις παροχής γεωργικών συμβουλών

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο: «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» και θα 
εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες εφαρμογές Γεωργίας 
Ακριβείας για κάθε τύπο καλλιέργειας.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ:

- α) Τμημάτων Γεωπονικής, β) Πολυτεχνικών Τμημάτων 
των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου 
του ΠΜΣ (π.χ. αντικείμενο Γεωργική Μηχανολογία), γ) 
Τμημάτων Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ει-
δικοτήτων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει 
αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 
Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους επιβάλλεται να γνω-
ρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2083/1992).

- Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή 
ΤΕΙ) με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που 
κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή 
Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

- Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγρα-
φούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο εν 
λόγω Π.Μ.Σ. εφόσον ο τίτλος σπουδών που κατέχουν 
και το έργο που επιτελούν στο Π.Θ. είναι συναφή με το 
αντικείμενο του ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» προσφέ-
ρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια 
των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και 
έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής 
φοίτησης. Το 3ο, 4ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέ-
ρεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, που απαιτείται η επιτυχής υποστήριξή της, η 
ολοκλήρωση της οποίας μπορεί να παραταθεί κατά ένα 
έτος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γε-
ωργίας Ακριβείας» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφά-
λισης ποιότητας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Κάθε εξάμηνο διδασκαλίας συγκεντρώνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να 
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δώδεκα (12) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία 
τη διπλωματική του εργασία Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Η δομή του προγράμματος και τα μαθήματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α ΚΩΔ.
ΤΥΠΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΤΙΚΟ (Υ)

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ/
ΕΒΔΟ-
ΜΑΔΑ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1 ΜΤΓΑ 111 Υ Παραγωγή και Βιωσιμότητα Αγροδιατροφικών Προϊόντων 3 5
2 ΜΤΓΑ 112 Υ Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 3 5
3 ΜΤΓΑ 113 Υ Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας 3 5
4 ΜΤΓΑ 114 Υ Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού Θέσης 3 5

5 ΜΤΓΑ 115 Υ Τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη 
Γεωργία Ακριβείας 3 5

6 ΜΤΓΑ 116 Υ Εφαρμογές Μηχατρονικής στα Γεωργικά Μηχανήματα 3 5
Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 18 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΚΩΔ.
ΤΥΠΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΤΙΚΟ (Υ)

ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ/
ΕΒΔΟ-
ΜΑΔΑ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 ΜΤΓΑ 121 Υ Τηλεπισκόπηση και Ανάλυση Εικόνων 3 5

2 ΜΤΓΑ 122 Υ Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στη Γεωρ-
γία Ακριβείας 3 5

3 ΜΤΓΑ 123 Υ Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών 3 5

4 ΜΤΓΑ 124 Υ Τεχνολογίες Για την Αποτελεσματική Χρήση του Αρδευτι-
κού Νερού 3 5

5 ΜΤΓΑ 125 Υ Αυτόνομα Οχήματα και Ρομπότ στη Γεωργία 3 5

6 ΜΤΓΑ 126 Υ Εφαρμογές Διαδικτύου Πραγμάτων και Ασύρματων Συ-
στημάτων Επικοινωνίας στη Διαχείριση Καλλιεργειών 3 5

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 18 30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατριβή μεταπτυχιακής εξειδίκευσης 30 ECTS
Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα ή/και στην Αγγλική Γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της δι-

πλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
Θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία εξ αποστάσεως σε ποσοστό 35% του συνόλου των μαθημάτων, η οποία θα 

υποστηριχτεί από τις υπάρχουσες υποδομές του Τμήματος.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περι-

λαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
καθώς και οι υποδομές του Ιδρύματος στην πόλη της Λάρισας, καλύπτουν τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε αίθουσες δι-
δασκαλίας, εργαστήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ κ.ά.
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Στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ λειτουργεί Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τίτλους συγγραμ-
μάτων συναφών με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, οπότε και θα αξιολογηθεί 
εκ νέου για τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. θα προέρχονται από τα τέλη φοίτησης και η διαχείριση των εσόδων και εξόδων θα γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βάση την κατανομή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 37 
του ν. 4485/2017, ήτοι: α) σε ποσοστό 70% για τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε 
δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες και σε ποσοστό 30% για την κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος.

Τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν σε ποσοστό 100,00% από την καταβολή τελών φοίτησης εκ μέρους 
των μεταπτυχιακών φοιτητών - το ύψος του τέλους φοίτησης καθορίζεται σε 2.600 € για τον κάθε κύκλο μαθημάτων.

Τα έσοδα με την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί υποχρεωτικά στο 30% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί 
χωρίς καταβολή τελών (άρθρο 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες» του ν. 4485/2017) αναμένονται για το σύνολο 
των 30 φοιτητών κάθε κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών να ανέλθουν σε 54.600 € ανά έτος και 273.000 € στο σύ-
νολο της πενταετίας.

Ο προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. έχει γίνει για την περίοδο 2022-2027 (1η πενταετία) για κάθε έτος είναι ο ίδιος ως 
εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός του ΑΕΙ και των συνεργαζόμενων φορέων 0,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΕΘ 0,00 €

3. Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτι-
κού 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 (Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν 30 φοιτητές. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 30 x 30% = 9 
απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 21 φοιτητές θα πληρώσουν τέλη φοίτησης 
2.600 € ανά φοιτητή, ήτοι 21 x 2600 = 54.600 €)

54.600,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 54.600,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000,00 €

3. Δαπάνες αναλώσιμων 1.500,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000,00 €

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 Π.Μ.Σ.

21.320,00 €
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7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

1.040,00 €

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

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 5.000,00 €

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

3.860,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (= 30% Τελών Φοίτησης) 16.380,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 54.600,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 3 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022821005220008*
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