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ωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 431/2014/2021 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 02-08-2021) της Προϊσταμένης 
του Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στους:

Α) (επ) MOHAMMAD (ov) IMRAN του MOHAMMAD 
SULTAN και της ZOHORA ΒΙΒΙ, γεν. 28-02-1981 στο Πα-
κιστάν, ΑΦΜ: 147727860 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, κάτοικος 
Σαλαμίνος οδός Ταϋγέτου και Μητσάκη Βιλλιώτη,

Β) επ) JAMSHAD (ov) MOHAMMAD του MOHAMMAD 
ASGHAR και της GULLZARABEBE, γεν. 14-08-1990 στο 
Πακιστάν, ΑΦΜ: 500044603, Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, αγνώστου 
διαμονής,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 25.250,28

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 505,00
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 % = 101,00
ΣΥΝΟΛΟ = 25.856,28
(είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και 

είκοσι οκτώ λεπτά).
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού, το οποίο επιμερίζεται ισό-
ποσα στον καθένα.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (2.370 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, 
των περ. α’, β’ της παρ. 1 και της περ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ
Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 139/2015/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 03-08-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ) HASSAT (ov) ABBAS του MUHAMMAD ASLAM 
και της BALQEES ΒΙΒΙ γεν. 27/09/1991 στο Πακιστάν, 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ 500045857,

β) (επ) HUSSAIN (ov) AMJAD του NAWAZ και της 
ZUBAIDA γεν. 15/02/1992 στο Πακιστάν, αγνώστου δι-
αμονής, με Α.Φ.Μ 156643280, 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ    = 1.500,00 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 30,00 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 6,00 €
ΣΥΝΟΛΟΝ      = 1.536,00 € (χίλια πεντα-

κόσια τριάντα έξι ευρώ), ποσό το οποίο επιμερίζεται 
ισόποσα στον καθένα.

Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-
φληση ολοκλήρου του ποσού.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-
ας καπνικών (100 πακέτα με τσιγάρα και 5 συσκευασίες 
καπνού), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 142, του άρθρου 119Α, των περ. α’, β’ της παρ. 1 και 
της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 91/2015/2021 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία 
έκδοσης 27-07-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ) MUHAMMAD (ov) IMRAN του MUNIR AHMED 
και της MUMTAR BEGUM γεν. 03/12/1987 στο Πακιστάν, 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ 152709927,

β) (επ) SALMAN (ov) MOHAMMAD του ZALFAR και της 
AZERA ΒΙΒΙ, γεν. 01/01/1990 στο Πακιστάν, αγνώστου 
διαμονής με Α.Φ.Μ 165910901,

γ) (επ) ZAIGHAM (ov) ABBAS του ISHAQ και της RUQIA 
ΒΙΒΙ γεν. 10/05/1995 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, 
με Α.Φ.Μ 500045869, 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 4.830,75 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 96,61 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 19,32 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 4.946,68 € (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια 

σαράντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά), ποσό το οποίο 
επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.

Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-
φληση ολοκλήρου του ποσού.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-
ας καπνικών (440 πακ. τσιγ), σύμφωνα με τις διατάξεις  της 
παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, των περ. α’, β’ 
της παρ. 1 και της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155
του ν. 2960/2001. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152  του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 20/2015/2021 καταλογιστική πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 04-08-2021) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον:

- (επ) MUHAMAD (ov) USMAN του ASHRAF και της 
PRAVEEN ΒΙΒΙ γεν. 01/01/1992 στο Πακιστάν, αγνώστου 
διαμονής, με Α.Φ.Μ. 160127755,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 7.405,38 €

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 148,11 € 
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 29,62 € 
ΣΥΝΟΛΟΝ = 7.583,11 € (επτά χιλιάδες πεντακόσια 

ογδόντα τρία ευρώ και έντεκα λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-

ας καπνικών (560 πακέτα με τσιγάρα και 30 συσκευασίες 
καπνού), σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρ-
θρου 142, του άρθρου 119Α, των περ. α’, β’ της παρ. 1 και 
της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 83/2015/2021 καταλογιστική πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 06-08-2021) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον:

(επ) AHMED (ον) MAHBOOB του ASGHAR και της 
BALKEES γεν. 13/07/1980 στο Πακιστάν, αγνώστου δι-
αμονής, με Α.Φ.Μ 500038020,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 4.406,55€
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 88,13 € 
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 17,63 € 
ΣΥΝΟΛΟΝ = 4.512,31 € (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 

δώδεκα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-

ας καπνικών (390 πακέτα με τσιγάρα και 6 συσκευασίες 
καπνού), σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρ-
θρου 142, του άρθρου 119Α, των περ. α’, β’ της παρ. 1 και 
της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 82/2015/2021 καταλογιστική πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 05-08-2021) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον:

(επ) HADIDI (ov) ALI του AHMED ALI και της FETEME 
AHMED γεν. 01/07/1966 στο Ιράκ, αγνώστου διαμονής, 
με Α.Φ.Μ 500045845,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 3.040,71 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 60,81 € 
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 12,16 € 
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ΣΥΝΟΛΟΝ = 3.113,68 € (τρεις χιλιάδες εκατόν δεκατρία 
ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-
ας καπνικών (250 πακέτα με τσιγάρα και 9 συσκευασίες 
καπνού), σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρ-
θρου 142, του άρθρου 119Α, των περ. α’, β’ της παρ. 1 και 
της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 801/03-08-2021 (7)
    Ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Γε-

ωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), 

με τίτλο «Αρχαιολογία και Γεωεπιστήμες (ΜSc in 

Archaeological Science).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
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), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Την υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργι-
κή απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β΄ 1466).

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

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

9. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124).

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 

και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 .

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (12η 
συνεδρίαση 27-05-2021).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ 
(22η συνεδρίαση 15-06-2021).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 9-07-2021)

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(33η συνεδρίαση 15-07-2021).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Tην ίδρυση και τη λειτουργία Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Αρχαιολογία 
και Γεωπιστήμες (ΜSc in Archaeological Science)», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και 
θα λειτουργήσουν, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «Αρχαιολογία και Γεωπιστήμες (ΜSc in 
Archaeological Science)», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Αρχαιολογία και Γεωπιστήμες 
(ΜSc in Archaeological Science)» έχει ως αντικείμενο 
τις εφαρμογές των Γεωπιστημών στην Αρχαιολογία με 
σκοπό τη συνδυαστική μελέτη γεω- και αρχαιο- δεδο-
μένων στοχεύοντας στην κατανόηση των φυσικών και 
ανθρώπινων διεργασιών και στη διεπιστημονική προ-
σέγγιση αρχαιολογικών ερωτημάτων που τίθενται από 
τη μελέτη του περιβάλλοντος και του υλικού πολιτισμού 
του παρελθόντος.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση 
και η εξειδίκευση μεταπτυχιακών φοιτητών, προερχό-
μενων από τις επιστημονικές περιοχές της αρχαιολο-
γίας, και γενικότερα των κλασικών και ανθρωπιστικών 
σπουδών, καθώς και της γεωλογίας και άλλων συγγενών 
φυσικών επιστημών.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στη «Αρχαιολογία και Γεωπιστήμες (ΜSc in 
Archaeological Science)».

Τα πτυχία απονέμονται από το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας με αναφορά του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώτατος 
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Δεν προ-
βλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ με τίτλο «Αρχαιολο-
γία και Γεωεπιστήμες (ΜSc in Archaeological Science)» 
θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα των μελών 
ΔΕΠ που συμμετέχουν σε αυτό,

- από τα τέλη φοίτησης των φοιτητών του, τα οποία 
ανέρχονται συνολικά σε έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ανά 
φοιτητή.

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία καθώς, 
λόγω του εφαρμοσμένου εργαστηριακού χαρακτήρα 
του, το ΔΠΜΣ έχει αυξημένες ελαστικές και ανελαστικές 
δαπάνες που αφορούν στη συντήρηση του υφιστάμενου 
εργαστηριακού και μουσειακού εξοπλισμού του, καθώς 
και των αδειών χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών. Ση-
μαντικές είναι οι αναμενόμενες δαπάνες για μετακινή-
σεις πεδίου, εργαστηριακών αναλώσιμων, επισκευών 
επιστημονικών οργάνων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
απευθύνεται κατά βάση σε φοιτητές της αλλοδαπής χω-
ρίς, σύμφωνα με τον νόμο, να αποκλείονται φοιτητές της 
ημεδαπής. Σημειωτέον ότι ήδη υφίσταται Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, χωρίς τέλη φοίτησης.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2032-2033, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Αρχαιολογία και Γεωεπιστήμες (ΜSc in Archaeological 
Science)», καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02037311208210004*
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