
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Της 11ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης 

και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 02-06-2020 

 

 

Την 02η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος» στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε 

χώρα η 11η Συνεδρίαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 

Πρωτ. 4830/01/06/2020 Πρόσκλησης του Προέδρου Καθηγητής Αστέριος Τσιάρας.  

Παρόντες: 

1. Τσιάρας Αστέριος, Καθηγητής , Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος 

2. Γρίβα Κρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομίας και 

Τεχνολογίας, αναπληρωματικό  μέλος(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

3. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

4. Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της 

Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, αναπληρωματικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)  

4. Μικεδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της Σχολής Καλών 

Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

5. Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,  

22131 Τρίπολη 

Τηλ.:27210-45190, fax: 27210-45190 

Πληροφορίες: Νίκη Κουζή 
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6. Κολοβός Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών 

Υγείας τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης ) 

7. Ζακυνθινός Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Γεωπονίας και 

Τροφίμων τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

8. Φωτόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, 

συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

 

Απόντες: 

 1. Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, τακτικό μέλος. 

2. Μοσχολιός Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής 

Οικονομίας και Τεχνολογίας, τακτικό μέλος  

3. Τραυλός Αντώνιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας ζωής, τακτικό μέλος   

4. Ασημακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Μηχανικών, 

τακτικό μέλος  

Τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κα Νίκη Κουζή. 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση περί ώρα 12:00 

μ.μ 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής: 

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 8: Έγκριση προγράμματος Θερινού  Σχολείου με τίτλο : « MY.SPE.AR. 

Field School» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών για το έτος 2020 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 

Καθηγητή Νικόλαο Ζαχαριά   
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Ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη του Συμβουλίου το νέο πρόγραμμα Θερινού 

Σχολείου με τίτλο: « MY.SPE.AR. Field School» με  Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 

Καθηγητή Νικόλαο  Ζαχαριά.   

 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα παρόντα μέλη ομόφωνα αποφασίζουν την 

έγκριση του νέου Προγράμματος με τίτλο: « MY.SPE.AR. Field School» και 

ορίζουν Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Ζαχαριά. Το 

Πρόγραμμα παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της οποίας 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.   

Τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 

για περαιτέρω ενέργειες προκειμένου η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί 

αρμοδίως στο Πρυτανικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.  
 

 

 

 

 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ 

                                                  

                          Καθηγητής Αστέριος Τσιάρας     

            Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και  

       Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 /02-6-2020 

 

Της 11ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης 

και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙΒΙΜ)  

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) 

 

  

 
 

 

 

 

Αίτηση Έγκρισης Νέου Προγράμματος  

 «MY.SPE.AR. Field School» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη, 2019 
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Αίτηση Έγκρισης Νέου Προγράμματος 

 

Υποβάλλεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η 

Τίτλος Προγράμματος: MY.SPE.AR. Field School 

 

Συνολική διάρκεια (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων): 200 ώρες, 4 εβδομάδες 

 

Κόστος του προγράμματος:  300 ευρώ 

 

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: 1 Ιουνίου 2020 

 

Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης (αναφέρεται μια από τις παρακάτω 

επιλογές):  

Α. Δια ζώσης 

Β. Εξ αποστάσεως 

Γ. Μικτή 

Στην περίπτωση της επιλογής Γ σημειώνονται παρακάτω ο αριθμός των ωρών δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως παρακολούθησης 

 

Χώρος/οι Διεξαγωγής Προγράμματος:  

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Κοιλάδα Σπερχειού και τη Λαμία στο πλαίσιο της 

Αρχαιολογικής Ανασκαφής που διοργανώνεται από το Mycenaean Foundation.  

 

Σκοπός και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος (έως 200 

λέξεις): 

Το Πρόγραμμα που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Mycenaean Foundation έχει στόχο:   

 να γνωρίσει στους εκπαιδευόμενους την διαθεματική και διεπιστημονική περιοχή των 

τεχνολογικών εφαρμογών στην Πολιτισμική Κληρονομιά και κυρίως στην Αρχαιολογική 

Έρευνα και Ανασκαφή 

 να παράσχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ερευνητικές 

εμπειρίες στα επιστημονικά πεδία των Τεχνολογιών για την Αρχαιολογική Έρευνα και τον 

Πολιτισμό  

 να ενισχύσει την διεθνή εικόνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσελκύοντας 

εκπαιδευόμενους από την αλλοδαπή και να αναπτυχθούν δεσμοί συνεργασίας με 

εκπαιδευόμενους και προσκεκλημένους ομιλητές, καθόσον η γλώσσα του προτεινόμενου 

Προγράμματος είναι η Αγγλική. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 

 να διακρίνει και να εφαρμόζει τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο 

αρχαιολόγος σε ό,τι αφορά στον εντοπισμό αρχαιολογικών θέσεων (δια μέσου εναέριας, 
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επιφανειακής, και γεωφυσικής έρευνας), στη διενέργεια αρχαιολογικής ανασκαφής, στον 

καθορισμό, καταγραφή, συσχέτιση, ταξινόμηση (χωροταξική/χρονολογική), αξιολόγηση 

και ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων 

 να κατανοεί, να αποτυπώνει και να ερμηνεύει τη στρωματογραφία και τα χωροπλαίσια 

συνεκτικής συνάφειας (contexts) 

 να εντοπίζει, να συλλέγει, να καταγράφει, να ταξινομεί, να συντηρεί, να αναλύει, να 

συσχετίζει, να αξιολογεί και να ερμηνεύει αρχαιολογικά δεδομένα 

 να κατανοεί τη λειτουργία, χρησιμότητα και προσφορά της αρχαιομετρίας και των νέων 

τεχνολογιών στο πεδίο και των εργαστηριακών αναλύσεων 

 να κατανοεί τη διαδικασία και τις εφαρμογές συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς (θέσεων, χώρων, μνημείων, ευρημάτων)   

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα: (περιγραφή της ομάδας ή των ομάδων στόχων στις 

οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα έως 150 λέξεις):  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, οι 

οποίοι επιθυμούν εξειδικευμένη γνώση στο αναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο. 

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος: 

Διαλέξεις και εκπαίδευση στο πεδίο στο πλαίσιο αρχαιολογικής ανασκαφής (διάρκειας 4 

εβδομάδων). 

Διαλέξεις: 5 ώρες εβδομαδιαίως  

Πρακτική εκπαίδευση: 45 ώρες εβδομαδιαίως  

Εκπαιδευτικές εκδρομές σε χώρους αρχαιολογικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος της γύρω 

περιοχής: 5-10 ώρες εβδομαδιαίως 

 

Είδος προγράμματος(αναγράφεται μια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες) 

Α. Πρόγραμμα «Καταλόγου», ανοιχτό σε όλους τους υποψηφίους. 

Β. Πρόγραμμα «Κατά Παραγγελία» το οποίο θα υλοποιηθεί για μια συγκεκριμένη επιχείρηση 

ή οργανισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες του (π.χ. ενδο-εταιρικά προγράμματα). 

Γ. Πρόγραμμα σε συνεργασία με άλλο φορέα.  

 

Συνεργαζόμενοι φορείς:  

Mycenaean Foundation 

 

Σχέδιο σχετικού συμφωνητικού με συνεργαζόμενους φορείς (επισύναψη σχετικού αρχείου):  

Επισυνάπτεται χωριστά σχετικό έγγραφο 

 

Θεματικό Πεδίο (σημειώνεται το συναφέστερο) 

Τα θεματικά πεδία του Μητρώου αποτελούνται από αυτά που υπηρετεί και θεραπεύει το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και από πεδία γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος στο 

χώρο της Δια Βίου Μάθησης. 

 

Ενδεικτικά: 

 

1. Οικονομικές Επιστήμες 

2. Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

3. Ιστορία-Αρχαιολογία 
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4. Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών 

5. Φιλολογία 

6. Πολιτική Επιστήμη 

7. Διεθνείς Σχέσεις 

8. Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση 

9. Κοινωνική Πολιτική/Κοινωνιολογία 

10. Θεατρικές Σπουδές 

11. Αθλητικές Σπουδές 

12. Οργάνωση και Διαχείριση Οργανισμών 

13. Επιστήμες Υγείας 

14. Άλλο (σημειώστε)………………………………………………………………. 

 

Στοιχεία Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης 

Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ζαχαριάς 

Ιδιότητα (σημειώνεται μια από τις παρακάτω κατηγορίες):  

Α. Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής 

Β. ΕΕΠ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Γ. ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Δ. ΕΤΕΠ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Ε. Μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ (αναφορά του ΑΕΙ και της βαθμίδας) 

Στ. Μέλος ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών ινστιτούτων (αναφορά του ερευνητικού 

ινστιτούτου και της βαθμίδας) 

Η. Αφυπηρετών Καθηγητής (Ομότιμος ή μη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) 

Θ. Εξωτερικός συνεργάτης κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 

 

Email Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης: zacharias@uop.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27210-65151 

Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης (link που οδηγεί στο βιογραφικό 

σημείωμα): http://ham.uop.gr/el/nikolaos-zacharias 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης (κείμενο έως 200 λέξεις 

συνοδευόμενο από φωτογραφία του /της επιστημονικά υπεύθυνου/ης  στο οποίο περιγράφονται 

βασικά στοιχεία του βιογραφικού του/της και τεκμηριώνεται η επιστημονική συνάφεια με το 

πρόγραμμα): 
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Ο Νίκος Ζαχαριάς σπούδασε Χημικός-Μηχανικός στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και στη συνέχεια 

εκπόνησε μεταπτυχιακή και διδακτορική έρευνα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ως υπότροφός του 

(Υπουργείο Έρευνας και Ανάπτυξης) στη θεματική της Φωταύγειας. Εκπόνησε 2 

μεταδιδακτορικές έρευνες: στο πρόγραμμα GEOPRO/FP5 στη Γερμανία (Πανεπιστήμιο 

Βόννης) και στον Δημόκριτο (υπότροφος ΙΚΥ). Το διάστημα 2004-2009 υπηρέτησε ως 

ερευνητής στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Δημόκριτου και ως ωρομίσθιος καθηγητής στα 

ΤΕΙ Πειραιά. Από το 2009 υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρόεδρος του 

Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Νοέμβριος 2015-

2019). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας και 

της Διεθνούς Επιτροπής του International Symposium on Archaeometry. Έχει δημοσιεύσει 

πλέον των 140 άρθρων κατόπιν κρίσης, κεφαλαίων σε βιβλία και πρακτικά συμποσίων στα 

πεδία των απόλυτων χρονολογήσεων με τεχνικές Φωταύγειας και σε μελέτες χαρακτηρισμού 

και προέλευσης κεραμικής και γυαλιών. 

 

Εκπαιδευτές (παρακαλούμε να αναγραφεί ρητά η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών): ως 

κύριος εκπαιδευτής καθορίζεται ο υπεύθυνος εργασιών πεδίου του MY.SPE.AR. Project, 

αρχαιολόγος και πανεπιστημιακός καθηγητής (Εκπαιδευτής 2), ενώ ως βοηθοί εκπαιδευτές 

επιλέγονται συγκεκριμένα μέλη του διδακτικού προσωπικού των συνεργαζομένων ιδρυμάτων 

που συμμετέχουν ως αρχαιολόγοι πεδίου και ειδικοί επιστήμονες στην ομάδα ανασκαφής 

(Εκπαιδευτές 1-3-5) 

Εκπαιδευτής 1: Νικόλαος Ζαχαριάς,  Καθηγητής 

Ο Νίκος Ζαχαριάς σπούδασε Χημικός-Μηχανικός στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και στη συνέχεια 

εκπόνησε μεταπτυχιακή και διδακτορική έρευνα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ως υπότροφός του 

(Υπουργείο Έρευνας και Ανάπτυξης) στη θεματική της Φωταύγειας. Εκπόνησε 2 

μεταδιδακτορικές έρευνες: στο πρόγραμμα GEOPRO/FP5 στη Γερμανία (Πανεπιστήμιο 

Βόννης) και στον Δημόκριτο (υπότροφος ΙΚΥ). Το διάστημα 2004-2009 υπηρέτησε ως 

ερευνητής στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Δημόκριτου και ως ωρομίσθιος καθηγητής στα 

ΤΕΙ Πειραιά. Από το 2009 υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Πρόεδρος του 

Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Νοέμβριος 2015-

2019). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας και 

της Διεθνούς Επιτροπής του International Symposium on Archaeometry. Έχει δημοσιεύσει 

πλέον των 140 άρθρων κατόπιν κρίσης, κεφαλαίων σε βιβλία και πρακτικά συμποσίων στα 

πεδία των απόλυτων χρονολογήσεων με τεχνικές Φωταύγειας και σε μελέτες χαρακτηρισμού 

και προέλευσης κεραμικής και γυαλιών. 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1 (link που οδηγεί στο βιογραφικό σημείωμα): 

http://ham.uop.gr/el/nikolaos-zacharias 
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Εκπαιδευτής 2: Χριστοφίλης Μαγγίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Postdoctoral, Brown Univ. (1999), Ph.D., Univ. of Pennsylvania (1994), B.A., Univ. of Athens, 

Greece (1988) 

Roberts Chair, Associate Professor in Archaeology, Department of Archaeology, Dickinson 

College; President of the Mycenaean Foundation; Field Director, Lower Town of Mycenae; 

Field Director, MY.SPE.AR. Project  

Keck Archaeology Laboratory, Dept. of Archaeology, P.O. Box 1773, Dickinson College, 

Carlisle PA 17013, U.S.A.; Office tel. 717-245-1014; e-mail: maggidic@dickinson.edu 

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 1 (link που οδηγεί στο βιογραφικό σημείωμα): 

http://users.dickinson.edu/~maggidic/ 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Εκπαιδευτή 2 (κείμενο έως 200 λέξεις στο οποίο 

περιγράφονται βασικά στοιχεία του βιογραφικού του και τεκμηριώνεται η επιστημονική συνάφεια 

με το πρόγραμμα) 

Born in Greece, Christofilis Maggidis received a thorough classical education in the Classical 

Lyceum of the Anavryta Model School, and the University of Athens (B.A. in History and 

Archaeology, 1988), being awarded several honorary distinctions and scholarships for 

excellence. He further pursued graduate studies on prestigious fellowships (Fulbright, William 

Penn, and Charles Williams Fellowships) at the University of Pennsylvania (Ph.D. in Classical 

Archaeology, 1994), and postdoctoral studies as a Fellow at Brown University (1997-1999) and 

a White-Levy Research Fellow at Harvard University (1999-2001). 

Christofilis has taught archaeology, ancient history, classics, and philosophy at Campus College 

and the University of Indianapolis, Athens. In  2001, Christofilis joined Dickinson College as 

the Christopher Roberts Professor of Archaeology in the Department of Archaeology, where 

he has been teaching courses in the art, architecture, and archaeology of the prehistoric Aegean, 

classical Greece, republican/imperial Rome, Egypt, the Near East (Mesopotamia and Anatolia), 

in ancient Greek religion and athletics, Athenian democracy, ancient burial customs, and 

ancient technology. 

Christofilis Maggidis is an active field archaeologist with long field experience since 1985 as a 

trench master and sector supervisor at major archaeological sites (Thera, Idaean Cave and 

Archanes in Crete, Glas, Mycenae); he has served as Field Director of the Lower Town 

Excavation at Mycenae (2001-), Field Director of the Mycenaean Spercheios-valley 

Archaeological Project (MY.SPE.AR) (2018-), and Director of the Archaeogeophysical Survey 

of the Citadel of Glas (2009-2010). He was elected member of the Athens Archaeological 

Society in 1999 and President of the Mycenaean Foundation in 2013. His main research 

interests focus on Aegean Prehistory (especially Minoan and Mycenaean pottery, architecture, 

religion, and socioeconomic structure), but also include Classical Sculpture and Architecture, 

Archaeological Methodology and Interpretation. Christofilis has given 38 invited lectures and 

presented another 40 international conference papers worldwide. His publications comprise 23 

articles, numerous excavation reports, and four forthcoming books.  

Personal webpage: http://users.dickinson.edu/~maggidic/ 

Department website: http://www.dickinson.edu/academics/programs/archaeology 

Mycenae website: http://mycenae-excavations.org    

Glas website: http://glas-excavations.org 

Mycenaean Foundation website: http://www.mycenaeanfoundation.com   

American Center for Archaeology at Mycenae: http://acamycenae.org 

mailto:maggidic@dickinson.edu
http://users.dickinson.edu/~maggidic/
http://www.dickinson.edu/academics/programs/archaeology
http://mycenae-excavations.org/
http://glas-excavations.org/
http://www.mycenaeanfoundation.com/
http://acamycenae.org/
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Εκπαιδευτής 3: Αδριανός Ψύχας, Υποψήφιος Διδάκτορας 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Εκπαιδευτή 2 (κείμενο έως 200 λέξεις στο οποίο 

περιγράφονται βασικά στοιχεία του βιογραφικού του και τεκμηριώνεται η επιστημονική συνάφεια 

με το πρόγραμμα)  

Adrianos Psychas, born at Nauplion, Greece, received his B.A. (2014) and M.A. (2017) in 

History and Archaeology at the University of Athens. He is a Ph.D. candidate (06/2017-) on 

''LM III habitation in northeastern Crete during the Postpalatial Period: indications from Hills 

I and II of Petras, Siteia'' at the University of Athens. He is an Adjunct Professor and Assistant 

Director of the American Center for Archaeology at Mycenae, Greece. Adrianos is an active 

field archaeologist and member of the senior staff (sector supervisor) of the MY.SPE.AR. 

Project. He has participated as trench master in several excavations: Kleisoura (rockshelter), 

Prosymna, Argolid, Peloponnese (2004); Lower Town, Tiryns, Argolid, Peloponnese (2005); 

Lower Town, Mycenae, Argolid, Peloponnese (2007-2011, 2013); Petras, Siteia, Northeastern 

Crete (2015-2017), geophysical surveys: Glas, Boeotia, Central Greece (2011); Lamia; Pthiotis, 

Central Greece (2017), while he has also taken part in Museums activities, i.e. recording, 

drawing, photographing, cataloging pottery and stone tools: Archaeological Museum, Argos, 

Argolid, Peloponnese (2012); Archaeological Museum, Mycenae, Argolid, Peloponnese (2012-

2017); INSTAP - Study Centre for East Crete, Pacheia Ammos, East Crete (2013-2017). His 

main interests include study and understanding of Mycenaean era through the parallel 

examination of contemporaries civilizations in Aegean and Eastern Mediterranean, e.g. 

Anatolia and Cyprus; landscape archaeology; large-scale architecture; Mycenaean architecture 

and pottery. He focuses especially on burial customs and mortuary beliefs of the pre-literate 

societies -as perceived in modern day western view- of 2nd millennium B.C. in Aegean, 

combining data from landscape archaeology and anthropology. 

  

Εκπαιδευτής 4: Δρ. Γεώργιος Μαλαπέρδας  

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Εκπαιδευτή 4 (κείμενο έως 200 λέξεις στο οποίο 

περιγράφονται βασικά στοιχεία του βιογραφικού του και τεκμηριώνεται η επιστημονική συνάφεια 

με το πρόγραμμα)  

George D. Malaperdas studied Environmentalist Cartographer at the Aegean University and 

completed postgraduate studies at the University of Athens, Department of Geology on the 

Prevention and Management of Natural Disasters. He received his PhD at the University of the 

Peloponnese in the Department of History, Archaeology and Cultural Resource Management 

(2019). He is a member of the Laboratory of Archaeometry in Kalamata focusing on the 

development of new technologies (GIS - spatial analysis, topographical surveys, databases and 

data entry, remote sensing and photogrammetry). Since 2013 he has tutored in undergraduate 

courses of Archaeometry, as well as the MSc in Cultural Heritage Materials and Technologies 

in the University of the Peloponnese.  He is a member of the senior staff of the MY.SPE.AR. 

Project: survey specialist, cartographer, geodesist, G.I.S. specialist, IT manager. His main 

research interests focus on Landscape Archaeology, on the Aegean Prehistory and Classical 

Period. He has worked in both the private and public sectors as well as in European projects. 

He has participated and worked in more of 100 completed studies of the Hellenic Public Sector 

including major Greek development projects. Furthermore, he was Head of the Mapping 

Department in several public agencies such as the Development Company of Messenia, the 
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Development Company of Arkadia (Parnonas) and the Union of Agricultural Cooperatives of 

Messenia. Moreover, he has been involved in topographical surveys and surveys mainly in 

Messenia and Lesvos.  He also, has experience in the use of topographic surveying instruments 

as well as in satellite, aerial imaging and GIS systems. Furthermore, he has teaching experience 

of more than 10 years in High and Higher Education institutions in Greece. In particular, he has 

taught modules such as “GIS and Spatial Analysis”, “Geographical Information System 

Laboratory Courses”, “Management of Natural Environment”, “Urban solid waste and Waste 

Management”, “Energy and Sustainable Development”, “Management of Natural Disasters – 

Earthquakes”. 

 

Εκπαιδευτής 5: Δρ. Heidi Dierckx 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Εκπαιδευτή 5 (κείμενο έως 200 λέξεις στο οποίο 

περιγράφονται βασικά στοιχεία του βιογραφικού του και τεκμηριώνεται η επιστημονική συνάφεια 

με το πρόγραμμα) 

Heidi Dierckx earned a Ph.D. in 1992 from the University of Pennsylvania in Philadelphia and 

my B.A. and M.A from the University of Durham, England. In 1992 she started teaching at 

Culver-Stockton College in Missouri and moved in 1998 to Elmira College, where she has 

taught since (Professor of Classics). At Elmira College, she teaches courses in the areas of 

ancient history (Greece, Rome and the Near East), Greek and Roman art and archaeology as 

well as ancient Greek and classical mythology. She also regularly teaches archaeological 

excavation methods at the 19th century site of Mark Twain’s summer home outside Elmira. 

Furthermore she regularly takes students on a month-long trip to Greece and Turkey or Greece 

and Egypt during the Spring term. Heidi's research areas of interest include Minoan and 

Mycenaean Archaeology, and lithics technology and raw material sourcing. She specializes in 

the analysis of chipped and ground stone implements as well as stone vase manufacture 

techniques from various archaeological sites in East Crete and Mycenae. She spends her 

summers at INSTAP (Institute of Aegean Prehistory) in Pachia Ammos as a lithics specialist 

for several sites including the cemetery of Petras, Chrissi Island, Pelekita Cave, Halasmenos. 

At Mycenae Heidi works as a lithics and small finds specialist and field archaeologist/sector 

supervisor of the excavations in the Lower Town. She has published in a variety of international 

publications of classical archaeology, including two festschrifts and several chapters in 

excavation volumes of sites in East Crete. Heidi has also is working closely with a geologist, 

Basilios Tsikouras, and they published an article on the procurement of raw material for the 

Minoan ground stone implements in the Bulletin of the Geological Society of Greece. Heidi is 

an active field archaeologist and member of the senior staff (sector supervisor, lithics specialist) 

of the MY.SPE.AR. Project. 

 

Β. Δομή του Προγράμματος 

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος & Περιγραφή τους: 

Τίτλος Θ.Ε.1: Διαλέξεις   

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.1: 2-3 απογευματινές διαλέξεις (5 

ώρες) εβδομαδιαίως από τους συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα πανεπιστημιακούς 

καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες στα γνωστικά τους αντικείμενα (ανασκαφική, γεωφυσική 

έρευνα, αρχαιομετρία, γεωαρχαιολογία, βιοαρχαιολογία, αρχαιοαστρονομία, ψηφιακές 
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εφαρμογές στην αρχαιολογία, συντήρηση και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαία 

ιστορία, αρχαία τέχνη, γεωμυθολογία) και σε διεπιστημονικά θέματα στην προϊστορική και 

κλασική αρχαιολογία. Σκοπός των διαλέξεων είναι να δημιουργήσουν επαρκές θεωρητικό 

υπόβαθρο για την πρακτική εξάσκηση στο πεδίο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν τη 

λειτουργία, χρησιμότητα και προσφορά των θετικών επιστημών, νέων διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων, τεχνολογιών και εφαρμογών στην αρχαιολογία.  

Τίτλος Θ.Ε.2: Πρακτική Εκπαίδευση στο Πεδίο 

Συνοπτική περιγραφή σκοπού και περιεχομένου της Θ.Ε.2: πρακτική εξάσκηση των 

εκπαιδευομένων στο πεδίο (45 ώρες εβδομαδιαίως) και συγκεκριμένα στη διενέργεια, τις 

μεθόδους και εργαλεία επιφανειακής αρχαιολογικής έρευνας (εκτατικής και εντατικής), 

γεωφυσικής έρευνας, συστηματικής αρχαιολογικής ανασκαφής, εργασιών συντήρησης και 

προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον 

εντοπισμό, αναγνώριση, και χαρτογράφηση θέσεων, στην ανασκαφή, συλλογή, καταγραφή, 

συσχέτιση, ταξινόμηση (χωροταξική/χρονολογική), συντήρηση/προστασία, αξιολόγηση και 

ερμηνεία αρχαιολογικών δεδομένων και ευρημάτων, την κατανόηση, αποτύπωση και ερμηνεία 

της στρωματογραφίας και των χωροπλαισίων συνεκτικής συνάφειας (contexts).  

Σκοπός της πρακτικής εκπαίδευσης πεδίου είναι να παράσχει στους εκπαιδευόμενους 

εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ερευνητικές εμπειρίες στα διεπιστημονικά πεδία των 

Τεχνολογιών για την Αρχαιολογική Έρευνα και τον Πολιτισμό. Η ανάγκη για πρακτική 

εκπαίδευση στο πεδίο στο πλαίσιο μιας αρχαιολογικής ανασκαφής είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση των αρχαιολόγων. Επιπλέον η 

χρήση νέων Τεχνολογιών στο πεδίο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς θα δώσει τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευόμενους να εξασκηθούν στον τομέα αυτό. Η ενότητα προσφέρει όλα τα 

απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. 

Τίτλος Θ.Ε.3: Εκπαιδευτικές εκδρομές σε χώρους αρχαιολογικού και πολιτισμικού 

ενδιαφέροντος της γύρω περιοχής (5-10 ώρες εβδομαδιαίως)  

Διάρκεια σε ώρες: 200, Αξία σε ECTS: 7 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων: 

 

Τίτλος ενότητας Εβδομάδες Ώρες ECTS 

Διαλέξεις και Εκπαίδευση στο Πεδίο 4 200 7 

Εκπαιδευτικές εκδρομές 4 20-30  

Σύνολο 4 200 7 

 

 

Γ. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Προγράμματος Αξιολόγηση & Πιστοποίηση 

Διδασκαλία & Παρακολούθηση: (εξ αποστάσεως, δια ζώσης, υβριδικό….. βιβλία, 

ηλεκτρονικό υλικό….) 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται δια ζώσης. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού παρέχεται δωρεάν 

στους εκπαιδευόμενους από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. 
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Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού (είδος, δομή, βασικά χαρακτηριστικά): 

Το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που θα χορηγηθεί θα συνάδει με τις διαλέξεις και την 

πρακτική στο πεδίο της αρχαιολογικής ανασκαφής. 

Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού (ενδεικτικά εκπαιδευτικό υλικό μίας διδακτικής ενότητας το 

οποίο να είναι σύμφωνο με την περιγραφή ως υπερσύνδεσμος): 

Excavation (trench master and trench assistants) 

Excavation tools package, measurement tools package, cleaning tools package, recording 

material package, field notebooks, collection buckets, bags/tags, plastic gloves and helmets (if 

necessary), sifts and Flote-tech (flotation device), CB radio, use of laptop, Total Station, DGPS, 

and drone-mounted camera   

Required Readings: 

 Burke, H., C. Smith, and L.J. Zimmerman, The Archaeologist’s Field Handbook, 2009 

 Shelmerdine, C.W. (ed.), The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age, 

2008, chapters 10-15 

 Mycenaean Pottery Study Guide (pdf) 

 http://devlab.dartmouth.edu/history/bronze_age (The Prehistoric Archaeology of the 

Aegean) 

 http://mycenaeanfoundation.com/spear-project  

 

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (είδος αξιολόγησης, σχετική βαρύτητα κάθε είδους 

αξιολόγησης στη συνολική αξιολόγηση έως 200 λέξεις): 

Grade Parameters/ Evaluation: 

 Evaluation of performance in fieldwork/labwork (50%) 

 Assessment of field journals, drawings, recordings, databases (30%) 

 Class participation (class discussions, fieldtrips, lectures, extracurricular activities) 

(20%) 

 

Ερωτηματολόγιο σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την 

υλοποίηση του προγράμματος. 

 

Αξιολόγηση Προγράμματος  

Για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα υπηρεσιών σε επίπεδο 

εκπαιδευτικού έργου, διοικητικής υποστήριξης, κ.λπ., ο/η εκπαιδευόμενος/η καλείται να 

συμπληρώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των 

εκπαιδευόμενων δεν χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης του Προγράμματος θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά και από όλους τους 

Εκπαιδευτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

 

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης», αναφέρεται ο τύπος καθώς και «Παράρτημα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης», 

στα οποία αναγράφονται η Διάρκεια σε ώρες και η Αξία σε ECTS. 

http://devlab.dartmouth.edu/history/bronze_age
http://mycenaeanfoundation.com/spear-project
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Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και θα είναι διαθέσιμα μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του 

Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης». Για τη χορήγηση των 

πιστοποιητικών απαιτείται επιπλέον και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων. Σε 

περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων δεν χορηγείται το Πιστοποιητικό. 

 

Α. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (για προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων) 

Β. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Γ. Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

Δ. Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή στο Πρόγραμμα 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά (επίπεδο προηγούμενων 

σπουδών, επαγγελματικές ιδιότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά, κ.λπ.):  

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι φοιτητές της χώρας ή από την αλλοδαπή, τμημάτων σχετικών 

με το γνωστικό αντικείμενο και να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος.  

 

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων (αναφορά σε πιθανά κριτήρια επιλογής, αριθμός 

προσφερόμενων θέσεων):  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης του Προγράμματος βάσει 

 βιογραφικού σημειώματος  

 βαθμολογίας (gpa >2.5/4)  

 συστατικής επιστολής από πανεπιστημιακό καθηγητή του/της υποψηφίου 

Οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται σε 20 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όσων 

πληρούν τα τυπικά προσόντα. 

 

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:  

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Cultural Heritage 

Materials and Technologies:  http://culttech.uop.gr/  με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο 

http://culttech.uop.gr/myspear.html 

 

Δίδακτρα και τρόπος πληρωμής:  

(Αναφορά στο κόστος παρακολούθησης όλου του προγράμματος, στο κόστος παρακολούθησης 

ενοτήτων αυτοτελώς – εφόσον προβλέπεται δυνατότητα παρακολούθησης επιμέρους ενοτήτων, 

στον τρόπο καταβολής των διδάκτρων, σε εκπτωτικές πολιτικές, κ.λπ. Αναφορά επίσης στον 

τρόπο πληρωμής-κατάθεση σε λογαριασμό, στοιχεία τράπεζας, κ.λπ.). 

 

To κόστος συμμετοχής των εκπαιδευόμενων ανέρχεται στα 300 ευρώ και καλύπτει τα έξοδα 

υλοποίησης του Προγράμματος. Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος γίνεται από τον 

ΕΛΚΕ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διοργανωτή του. 

 

http://culttech.uop.gr/
http://culttech.uop.gr/myspear.html
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Ε. Προϋπολογισμός του Προγράμματος 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός (επισύναψη σχετικού αρχείου) 

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι-ες, υποβάλλουν μαζί με την πρόταση ενδεικτικό προϋπολογισμό, 

στον οποίο αναφέρεται ο αναμενόμενος αριθμός των εκπαιδευομένων, με ενδεικτικό συνολικό 

ποσό εσόδων, καθώς και ο καταμερισμός ανά δαπάνη των εξόδων π.χ. ενοίκια, εξοπλισμός, 

αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβές υποστηρικτικού προσωπικού, έξοδα αναλωσίμων. Για τη σύνταξη 

του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπ΄ όψιν και συνυπολογίζονται οι κρατήσεις που έχουν 

αποφασισθεί και ισχύουν υπέρ του Κέντρου και υπέρ του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος. 

Το κόστος του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών που 

αφορούν απευθείας στο πρόγραμμα (άμεσες) και των δαπανών για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

από το Κέντρο (έμμεσες). 

Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά αμοιβές επιστημονικά υπεύθυνων, εισηγητών, 

αξιολογητών, μετακινήσεις, αγορά αναλώσιμων, υποχρεωτικές υποτροφίες, κ.λπ. Στην κατηγορία 

αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες χρήσης εξοπλισμού, χρήσης εργαστηρίων ή ειδικά 

εξοπλισμένων αιθουσών καθώς και δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης, όταν το πρόγραμμα 

υλοποιείται εκτός εργάσιμων ημερών. 
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Τίτλος Έργου:
Κωδ. Έργου: ………….

Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Έργου:

Διάρκεια Έργου:2020

Χρηματοδότης:

Βασική Κατηγορία Δαπανών
Κατηγορίες 

Δαπανών ΕΓΛΣ
Περιγραφή Κατηγορίας Δαπανών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έκ μεταφοράς Ταμειακά 

Διαθέσιμα

(συμπληρώνεται από 

την Υπηρεσία)

Ι.ΕΣΟΔΑ

1.Έσοδα από Παροχή 

Υπηρεσιών 73 6.000,00

73-00

Δίδακτρα,  Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού με 

έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών 6.000,00
73-01 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εξωτερικού

2.Επιχορηγήσεις 74 0,00
1.Επιχορηγήσεις από έργα

2.Επιχορηγήσεις από Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης

3.Δωρεές

4.Χρηματοδότηση προγράμματος ΕΣΠΑ

5.Επιχορήγηση από ΓΓΕΤ

6.Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ)

74-03 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή

74-25 Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις

74-69

Επιχορήγηση από ΠΜΣ για οριζόντιες Ιδρυματικές 

δαπάνες

74-90  Έσοδα από Συμμετοχές σε Συνέδριο

3. Έσοδα Παρεπόμενων 

Ασχολιών 75 0,00

75-00

Έσοδα από μελέτες-Έρευνες-Διδασκαλία για λογαριασμό 

Τρίτων

75-02 Έσοδα από παρακράτηση αμοιβών Μελών ΔΕΠ (5%)

75-05 Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων

75-98 Έσοδα από παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ των προγραμμάτων

4.Έσοδα Κεφαλαίων 76 0,00
76-03 Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι (Τόκοι Καταθέσεων)

5.Έκτακτα και Ανόργανα 

Έσοδα 81 0,00
81-01 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

6.000,00

ΙΙ.ΕΞΟΔΑ

5.Αμοιβές και Έξοδα 

Προσωπικού 60 0,00

60-00
Αμοιβές ΙΔΟΧ

74-00

Προς:  Την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αυτοχρηματοδοτούμενο

Παρακαλούμε για την έγκριση και ένταξή του στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

MY.SPE.AR. Field School

Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής
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60-01
Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού

60-02
Αμοιβές μελών ΔΕΠ, διοικητικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΙΔΑΧ

6.Αμοιβές και έξοδα Τρίτων 61 0,00
(-01) Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών με Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών

(-02) Αμοιβές μελών ΔΕΠ με Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών (όσοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα)

Αμοιβές μη ελευθέρων επαγγελματιών (τίτλος κτήσης)

Αμοιβές περιστασιακά απασχολούμενων (τίτλος κτήσης)

Αμοιβές φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών που δεν 

ασκούν επάγγελμα (τίτλος κτήσης)

Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων εκτός Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (τίτλος κτήσης)

(-1) Αμοιβές Αλλοδαπών Επιμορφωτών

(-2) Αμοιβές μελών ΔΕΠ άλλων  Πανεπιστημίων

(-3) Υποτροφίες, αμοιβές φοιτητών πρακτικής άσκησης, 

αμοιβές φοιτητών Erasmus
(-4) Αποζημίωση τρίτων (υπεργολάβων) με Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στο προσωπικό 

του έργου (προμήθεια υπηρεσίας)

7.Παροχές Τρίτων 62 0,00

62-03

Έξοδα τηλεπικοινωνιών (λογαριασμοί τηλεφωνίας), 

ταχυδρομικά έξοδα.

62-04

Ενοίκια μίσθωσης κτιρίων, γραφείων, αιθουσών, 

μηχανημάτων κλπ)

62-07

Έξοδα επισκευής και συντήρησης κτιρίων,λοιπών 

εγκαταστάσεων,μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού κλπ

62-98

Λοιπές παροχές τρίτων καθώς και ηλεκτρικό 

ρεύμα,ύδρευση 

8.Λοιποί Φόροι-Τέλη 63 0,00
63-04 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

63-98 Διάφοροι Φόροι-Τέλη (π.χ. φόρος Δωρεών)

9.Διάφορα έξοδα 64 5.700,00

64-00

Έξοδα μεταφορών, προσωπικού, εξοπλισμού, υλικών όταν 

η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα τρίτων (π.χ. 

ενοικίαση λεωφορείου,χρήση ταξί)

64-01

Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού-εξωτερικού (ημερήσια 

αποζημίωση,έξοδα μετακίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης, 

διάφορα έξοδα) 2.000,00

64-02

Έξοδα για την προβολή και διαφήμιση των έργων του 

ΕΛΚΕ και έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας (π.χ έξοδα 

συνεδρίων,ημερίδων  και άλλων παρεμφερών 

εκδηλώσεων,δαπάνες catering,γεύματα εργασίας, έξοδα 

μικροφωνικών εγκατάστασεων στο πλαίσιο διοργάνωσης 

εκδηλώσεων, έξοδα φωτογραφικής κάλυψης, έξοδα 

διανυκτέρευσης προσκεκλημένων, δαπάνες κατασκευής 

ιστοσελίδας, banner διαφημιστικά, διαφημίσεις στο 

διαδίκτυο, φιλοξενία ιστοσελίδων, παροχή ηλεκτρονικής 

διαφήμισης web marketing subscription, διαφημίσεις 

στον τύπο) 1.000,00

64-03

Έξοδα για την συμμετοχή και διοργάνωση εκθέσεων-

επιδείξεων όπου προβάλλονται οι υπηρεσίες των έργων 

του ΕΛΚΕ (π.χ. ενοικίαση περιπτέρου σε μία έκθεση)

61-00

61-01

61-90
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64-05

Έξοδα για συνδρομές σε 

περιοδικά,εφημερίδες,συνδρομές σε επιστημονικούς 

φορείς και έξοδα εγγραφής σε συνέδριο (εσωτερικού-

εξωτερικού)

64-06 Επιχορηγήσεις σε έργα

64-07

Προμήθεια γραφικής ύλης, βιβλίων,εκτυπώσεων, 

εντύπων (π.χ. χαρτί, μελάνι,τόνερ, γραφική ύλη, 

φωτοτυπίες, δαπάνες σάρωσης, εκτύπωση αφισών και 

poster, ψηφιακές εκτυπώσεις, εκτύπωση πτυχίων 

διπλωματούχων) 700,00

64-08

Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (π.χ. υλικά 

καθαριότητας, είδη κυλικείου, χαρτικά,λάμπες, 

μπαταρίες, καύσιμα και υλικά θέρμανσης, εργαστηριακά 

αναλώσιμα) 2.000,00
64-09 Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων

64-98 Λοιπά έξοδα

64-99 Προϋπολογισμένος ΦΠΑ 

10. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 0,00

65-98

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 

(Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων, Διάφορα έξοδα 

τραπεζών)

11.Πάγιος Εξοπλισμός (ομάδα 1) 0,00
14-00 Προμήθεια επίπλων (π.χ. γραφεία, καρέκλες)

14-02

Μηχανές γραφείων (π.χ. λογιστικές, αριθμομηχανές, 

γραφομηχανές κλπ)

14-03

Η/Υ  και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (οθόνες, 

εκτυπωτές,λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets, 

GPS)

14-04 Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς

14-05 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων

14-09 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

16-01

Ασώματες ακινητοποιήσεις (π.χ. διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, άδειες, σήματα, μέθοδοι (know how),κλπ)

16-17 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 

12.Έκτακτα και Ανόργανα 

Έξοδα 81 0,00
81-00 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

13.Γενικά Έξοδα-Έμμεσες 

Δαπάνες Γενικά Έξοδα-Έμμεσες Δαπάνες Λειτουργίας ΕΛΚΕ 300,00
13α.Κρατήσεις για 

λειτουργικές Δαπάνες του 

Ιδρύματος 64-98-00098

13β.Κρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ 64-98-00099 300,00

6.000,00

Χρηματοδοτήσεις σε Partners 67-40 Χρηματοδοτήσεις σε Partners (ποσό)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
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