
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ 

Σα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τα οποία παρουσιάζουν εργασία σε Διεθνές υνέδριο και επιθυμούν να 

χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή τους σε αυτό, ή εναλλακτικά θέλουν να καλυφθούν τα έξοδα δημοσίευσης σε 

διεθνές επιστημονικό περιοδικό ακολουθούν την εξής διαδικασία: 

 Τποβάλλουν προς την Κοσμητεία της χολής τους αίτηση, με τα απαιτούμενα συνημμένα, σύμφωνα με τα 

επισυναπτόμενα πρότυπα. 

 Ο Κοσμήτωρ κάθε χολής εισάγει σε υνεδρίαση της Κοσμητείας τις αιτήσεις που του έχουν υποβληθεί. 

 Η Κοσμητεία επιβεβαιώνει για κάθε αίτηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην 

απόφαση της υγκλήτου και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αποφασίζει σχετικά με την έγκρισης της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

τη συνέχεια αναφέρονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε Διεθνή υνέδρια ή τις δημοσιεύσεις 

σε Διεθνή περιοδικά, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το έργο της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια (ΚΑ 

70/4/13233) και παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των Μελών της χολής σας. 

ύμφωνα με την Απόφαση υγκλήτου 

 

1) υμμετοχή σε συνέδριο 

-   Σο υνέδριο απαιτείται να είναι Διεθνές. 

-   Επιλέξιμες δαπάνες είναι:  

α) το κόστος εγγραφής  

β) τα εισιτήρια μετάβασης στον τόπο διεξαγωγής του Διεθνούς υνεδρίου συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων μετακίνησης (εισιτήρια) μεταξύ της πόλης προορισμού και του αεροδρομίου όταν το συνέδριο 

διεξάγεται σε διαφορετική πόλη από αυτή του αεροδρομίου)  

(την περίπτωση μετακίνησης με Ι.Φ. καλύπτονται τα έξοδα κίνησης, έως της αξίας του εισιτηρίου 

δημόσιου μεταφορικού μέσου με το οποίο θα μπορούσε κάποιος να μεταβεί στον τόπο προορισμού, με 

σειρά προτεραιότητας:  Αεροπλάνο οικονομική θέση (εφόσον υπάρχει) ή λεωφορείο ή τρένο 

γ) ξενοδοχείο. 

(Μέγιστο ποσό ανά διανυκτέρευση 170 Ευρώ για το εξωτερικό ή 130 Ευρώ για το εσωτερικό. Επιλέξιμη 

δαπάνη θεωρείται η προηγούμενη ημέρα της έναρξης του συνεδρίου έως και την ημέρα λήξης των 

εργασιών του συνεδρίου)  

-  Απαιτείται να παρουσιάζεται ανακοίνωση στο συνέδριο. 

-  Φρηματοδοτείται μόνο ένας συγγραφέας ανά ανακοίνωση. 

-  Δεν μπορεί να αναφέρεται στις ευχαριστίες άλλο χρηματοδοτούμενο έργο. 

-  Φρηματοδοτούνται τα μέλη ΔΕΠ, το μόνιμο εκπαιδευτικό & ερευνητικό προσωπικό 

   του Πανεπιστημίου, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες.  

2) Δημοσίευση σε Επιστημονικό Περιοδικό 

- Σο περιοδικό απαιτείται να είναι Διεθνές Επιστημονικό και να προβλέπεται η διαδικασία κρίσης για τη 

δημοσίευση εργασίας. 

- Απαιτείται βεβαίωση του Προέδρου του Σμήματος ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η συγκεκριμένη 

δημοσίευση από το έργο του Σμήματος,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασία Φρηματοδότησης: 

1) συμμετοχής σε Διεθνές υνέδριο ή  
2) δημοσίευσης σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό 
 

Μετά την έγκριση του αιτήματος από την Κοσμητεία, το Μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, θα λαμβάνει email 

που θα αποστέλλει ο χειριστής του έργου, και στο οποίο θα τον ενημερώνει για την έγκριση της αίτησης του.   

ύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. 25928/2019 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών τροποποιήθηκε 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 & 6 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 η διαδικασία που αφορά την 

πραγματοποίηση μετακινήσεων και άλλων δαπανών των έργων: 

Ειδικότερα για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και εγγραφής σε συνέδριο απαιτούνται:  

1) υμμετοχή σε Διεθνές υνέδριο 



 ε περίπτωση μετακίνησης ενός Μέλους ΔΕΠ/μόνιμου εκπαιδευτικού & ερευνητικού προσωπικό του 

Πανεπιστημίου/υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο του προγράμματος απαιτείται απόφαση έγκρισης από την 

Κοσμητεία η οποία συνυποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετακίνησης μετά τη λήξη του συνεδρίου. 

 Οι σχετικές αποδείξεις εκδίδονται απαραιτήτως στα στοιχεία του μετακινούμενου και κατατίθενται ως 

συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο αίτημα  πληρωμής του Επιστημονικού Τπευθύνου προς τη Μ.Ο.Δ.Τ του 

ΕΛΚΕ, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση και απόδοση του αντίστοιχου ποσού στον μετακινούμενο. ημειώνεται 

ότι ως προς τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αυτές δε δύναται να αποκλίνουν σημαντικά από τις τιμές που 

εκάστοτε ισχύουν για την αντίστοιχη πτήση.  

 Η καταβολή όλων των δαπανών μετακίνησης (έξοδα κίνησης και έξοδα διανυκτέρευσης) εις βάρος ενός 

έργου/προγράμματος θα πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών στον τραπεζικό λογαριασμό που 

έχει δηλώσει ο δικαιούχος προς τη Μ.Ο.Δ.Τ του Ε.Λ.Κ.Ε. σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. οικ 9235 ΕΞ 2019/ 

11.2.2019 Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ : 6Κ82Η-Ρ47). 

(Μέγιστο ποσό ανά διανυκτέρευση 170 Ευρώ για το εξωτερικό ή 130 Ευρώ για το εσωτερικό. Επιλέξιμη δαπάνη 

θεωρείται η προηγούμενη ημέρα έναρξης του συνεδρίου και έως τη βραδιά που λήγει το συνέδριο)  

 

2) Δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό 

 ε περίπτωση δημοσίευσης σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό ενός Μέλους ΔΕΠ/μόνιμου εκπαιδευτικού & 

ερευνητικού προσωπικό του Πανεπιστημίου/υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο του προγράμματος απαιτείται 

απόφαση έγκρισης από την Κοσμητεία η οποία συνυποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της 

δημοσίευσης μετά την ολοκλήρωση της. 

 

Μετά το πέρας του υνεδρίου, ή εναλλακτικά τη δημοσίευση στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό το μέλος για το 

οποίο είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση θα υποβάλλει απόδοση των δαπανών στο  Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ η οποία 

πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα και πρωτότυπα παραστατικά: 

(1) Για τη συμμετοχή σε Διεθνές υνέδριο: 

 Απόφαση έγκρισης από την Κοσμητεία  

 Για τη διαμονή και τη μετακίνηση συμπληρώνετε το  έντυπο Ε-ΔΠ-07-Ε4 «Αίτημα Πληρωμής» 

ανυπόγραφο για την πληρωμή δαπανών μετακίνησης στο οποίο αναφέρετε το συνολικό ποσό 

των δαπανών μετακίνησης, με δικαιούχο τον μετακινούμενο, επιλέγοντας την αιτιολογία «Ζ. 

Δαπάνες μετακίνησης». Ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά στην περίπτωση πληρωμής 

δαπανών μετακίνησης προσκομίζονται υποχρεωτικά: 

 το Ε-ΔΠ-07-Ε7 «Ημερολόγιο Κίνησης», το οποίο έχει αναμορφωθεί προκειμένου να καλύπτονται 

οι ανάγκες για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης,  

 πρωτότυπα παραστατικά των αποδεικτικών μετακίνησης (απόδειξη αγοράς εισιτηρίων στο 

όνομα του μετακινούμενου, Boarding passes, πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο 

όνομα του μετακινούμενου, για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα).  ε 

περίπτωση μετακίνησης με Ι.Φ. αποδείξεις διοδίων και προσφορά δημόσιου μεταφορικού 

μέσου όπου φαίνεται η τιμή του εισιτηρίου που πραγματοποιεί την ίδια διαδρομή με το Ι.Φ. 

πάντα με σειρά προτεραιότητας αεροπλάνο (οικονομική θέση) εφόσον υπάρχει δρομολόγιο ή 

λεωφορείο ή τρένο 

 την άδεια απουσίας η οποία χορηγείται για κάθε κατηγορία προσωπικού από το αρμόδιο 

όργανο. Ειδικότερα, για τα μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Σ.Ε.Π. απαιτείται απόφαση Γ.. 

Σμήματος ή Δ.. εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως.  

 το ημερολόγιο κίνησης για τις δαπάνες μετακινήσεων δηλώνονται: 

α) τα στοιχεία του μετακινούμενου (ονοματεπώνυμο, ΑΥΜ, ιδιότητα, ΙΒΑΝ, σε περίπτωση που 

αυτό δεν έχει δηλωθεί ήδη προς τη Μ.Ο.Δ.Τ του Ε.Λ.Κ.Ε),  

β) τα στοιχεία της μετακίνησης (τόπος και μέσο μετακίνησης, ημερομηνία αναχώρησης και 

επιστροφής)  

γ) η αιτιολόγηση της σκοπιμότητας και της επιλεξιμότητας της μετακίνησης  

 δ) η ανάλυση του είδους της δαπάνης και του κόστους αυτής ανά είδος δαπάνης (εισιτήρια, 

ξενοδοχείο κ.λπ.).  

 ημειώνεται ότι στο ημερολόγιο κίνησης θα αναγράφονται μόνο δαπάνες, τα παραστατικά των 

οποίων είναι αποκλειστικά στο όνομα του μετακινούμενου και τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως 

να έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημέρα υποβολής τους.  



 Για την εγγραφή σε συνέδριο συμπληρώνετε το έντυπο Ε-ΔΠ-07-Ε4 «Αίτημα Πληρωμής» 

ανυπόγραφο επιλέγοντας την αιτιολογία «Η. Άλλο» στο οποίο συμπληρώνετε το λεκτικό 

«Εγγραφή σε συνέδριο». Σο έντυπο Ε-ΔΠ-07-Ε4 «Αίτημα Πληρωμής» συνοδεύεται από το έντυπο 

Ε-ΔΠ-07-Ε5 «Κατάσταση Δαπανών» ανυπόγραφο, το πρόγραμμα του συνεδρίου, αντίγραφο των 

παραστατικών μετακίνησης (εισιτήρια) ή βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου. Η εν λόγω 

δαπάνη πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου όπως αυτός αναφέρεται στο 

αίτημα πληρωμής. 

 Σο πρόγραμμα του υνεδρίου 

 Αντίγραφο της εργασίας του 

 ύντομη έκθεση πεπραγμένων για το υνέδριο (1-2 σελίδες) υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Για τη δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό: 

 Απόφαση έγκρισης από την Κοσμητεία  

 Για την εγγραφή σε συνέδριο συμπληρώνετε το Ε-ΔΠ-07-Ε4 «Αίτημα Πληρωμής» ανυπόγραφο 

επιλέγοντας την αιτιολογία «Η. Άλλο» στο οποίο συμπληρώνετε το λεκτικό «δημοσίευση σε 

Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό». Σο Ε-ΔΠ-07-Ε4 «Αίτημα Πληρωμής» συνοδεύεται από το 

έντυπο Ε-ΔΠ-07-Ε5 «Κατάσταση Δαπανών», ανυπόγραφη. 

 Για την πληρωμή της δημοσίευσης, τιμολόγιο Παροχής Τπηρεσιών στα στοιχεία του ΕΛΚΕ  

 Αντίγραφο της δημοσίευσης του 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των παραστατικών και των εγγράφων που απαιτούνται μπορείτε να απευθύνεστε 

στο HELP DESK. 

 

Ευχαριστώ πολύ, 

 

 

Μαρία Νικολούτσου 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Τποστήριξης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

Σμήμα τήριξης Εργων 

Σηλ: 210 727 5868 

 



(1) 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ 

Ρροσ την Κοςμητεία τησ Σχολήσ…………………. 
    Ημερομηνία  ………………………………. 
 

   
 ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-MAIL  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ (ΔΕΡ, ΕΔΙΡ, ΕΤΕΡ, ΕΕΡ, 
ΥΡΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΩ κ.λ.π.) 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΡ)  

ΤΜΗΜΑ  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΙΟΥ   

ΤΟΡΟΣ & ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΕΔΙΟΥ 

 

ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΙΟ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥ ΘΑ 
ΡΑΟΥΣΙΑΣΤΕΙ 

 

ΣΥΓΓΑΦΕΙΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΑΦΗΣ  

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΙΩΝ  

ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

ΤΝΟΛΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 
 

                         ΥΡΟΓΑΦΗ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1) Ρρόςκληςη (Call) Συνεδρίου 
  2) Αντίγραφο αποδοχήσ εργαςίασ 

3) Απόφαςη Γ.Σ.  για την άδεια απουςίασ 
 
ΠΡΟΟΧΗ:  Κατά την απόδοςη των δικαιολογητικϊν, απαιτείται να προςκομιςτεί εκ νζου η 
Απόφαςη Γ.Σ. του Τμήματοσ ή Δ.Σ. για την άδεια απουςίασ του εκπαιδευτικοφ και ερευνητικοφ 
προςωπικοφ  
 
Κάθε Μζλοσ ΔΕΠ , ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ δικαιοφται κάθε ζτοσ, για τη ςυμμετοχή του ςε Συνζδριο ζωσ: 
Α) 1.600 Ευρϊ για την Ευρϊπη  ή 
Β) 1.900 Ευρϊ για την Αμερική, Αυςτραλία, Άπω Ανατολή κλπ. 
Μποροφν να χρηματοδοτηθοφν μόνο: 
 Μζλη ΔΕΡ του ΕΚΡΑ 
 Λοιπό μόνιμο εκπαιδευτικό & ερευνητικό προςωπικό του ΕΚΡΑ (ΕΔ.Ι.Π., ΕΣΕΠ, ΕΕΠ) 
 Υποψήφιοι Διδάκτορεσ 
 

ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ (ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΟΜΗΣΕΙΑ) 

 Σφντομη περιγραφή του Συνεδρίου όπου να προκφπτει ότι 

αυτό είναι Διεθνζσ με περιοδικότητα και εάν δεν υπάρχει 

περιοδικότητα ςε τι αποςκοπεί και πϊσ τεκμηριϊνεται ο 

διεθνήσ χαρακτήρασ του  

 Εφόςον ο μετακινούμενοσ είναι Υποψήφιοσ Διδάκτωρ 

απαιτείται: 

Α) Βεβαίωςη τησ Γραμματείασ του Τμήματοσ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μητρϊα των 

Υποψηφίων Διδακτόρων 



Β) Βεβαίωςη του Επιβλζποντοσ ή άλλου μζλουσ τησ 3μελοφσ Επιτροπήσ παραχϊρηςησ τησ 

δικήσ του χρηματοδότηςησ ςτον Υποψήφιο Διδάκτορα καθϊσ και τησ ςυνάφειασ του 

ςυνεδρίου με το θζμα τησ διδακτορικήσ διατριβήσ του. 

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

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

 

 Ρροβλζπεται από την πρόςκληςη του Συνεδρίου διαδικαςία 

αξιολόγηςησ των εργαςιϊν που υποβάλλονται; 

Ναι 

 

Οχι 

 

 Η εργαςία ζχει γίνει δεκτή από Επιτροπή Αξιολόγηςησ του 

Συνεδρίου; 

Ναι 

 

Πχι 

 

 Εάν όχι, πρόκειται για προςκεκλημζνο ομιλητή ο οποίοσ 

αναφζρεται ςτο πρόγραμμα του Συνεδρίου ; 

Ναι 

 

Άλλο 

 

(Διευκρινήςτε) 

 

 Εάν πρόκειται για Υποψήφιο Διδάκτορα, ζχει κατατεθεί η 

προβλεπόμενη βεβαίωςη του Επιβλζποντοσ Καθηγητή; 

Ναι 

 

Πχι 

 

 Ζγινε ζλεγχοσ ότι δεν ζχει ξεπεραςτεί η μζγιςτη ετήςια 

χρηματοδότηςη από το μζλοσ τησ Ακαδημαϊκήσ Κοινότητασ 

που υποβάλλει την αίτηςη ή εκχωρεί ςε Υποψήφιο 

Διδάκτορα τη χρηματοδότηςή του; 

Ναι 

 

Πχι 

 

Ραρατηρήςεισ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Απόφαςη  Κοςμητείασ (ςυμπληρϊνεται από τον Κοςμήτορα) 

                    Μπορεί να χρηματοδοτηθεί  

                    Δεν πληρεί τισ απαιτοφμενεσ προχποθζςεισ  

 

Ο Κοςμήτορασ 

 

Καθηγητήσ/τρια 

…………………………………. 

 

 

 



(2) 
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ε ΔΙΕΘΝΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

 
Ρροσ την Κοςμητεία τησ Σχολήσ…………………. 

    Ημερομηνία ……………………… 
 
 

   
 ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-MAIL  
ΙΔΙΟΤΗΤΑ (ΔΕΡ, ΕΔ.Ι.Π., ΕΣΕΠ, ΕΕΠ)  

ΒΑΘΜΙΔΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΡ)  

ΤΜΗΜΑ  

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  
ΡΕΙΟΔΙΚΟΥ   

 

ΣΥΓΓΑΦΕΙΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥ ΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΤΝΟΛΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 
 

                          

ΥΡΟΓΑΦΗ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  1) Επιςτολή αποδοχήσ εργαςίασ από το περιοδικό 
   
   
Κάθε Μζλοσ ΔΕΠ δικαιοφται κάθε ζτοσ, για δημοςίευςη ςε Διεθνζσ Περιοδικό ζωσ: 
1.500 Ευρϊ και αθροιςτικά με τη ςυμμετοχή ςε Διεθνζσ Συνζδριο 1.600 ευρϊ για Ευρϊπη ή 1.900 
ευρϊ για Αμερική, Αυςτραλία, Άπω Ανατολή κλπ.) 
Μποροφν να χρηματοδοτηθοφν μόνο: 
 Μζλη ΔΕΡ του ΕΚΡΑ 
 Λοιπό μόνιμο εκπαιδευτικό & ερευνητικό προςωπικό του ΕΚΡΑ (ΕΔ.Ι.Π., ΕΣΕΠ, ΕΕΠ) 

 

ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ (ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΟΜΗΣΕΙΑ) 

Σφντομη περιγραφή όπου να προκφπτει πρϊτον ότι το περιοδικό είναι Διεθνζσ και 
δεφτερον ο λόγοσ για τον οποίο η ςυγκεκριμζνη δημοςίευςη δεν καλφπτεται από το ζργο 
του Τμήματοσ του 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 Η εργαςία ζχει γίνει δεκτή από το περιοδικό; 

Ναι 

 

Πχι 

 

 

 

 

 

 



Ραρατηρήςεισ: 

Απόφαςη  Κοςμητείασ (ςυμπληρϊνεται από τον Κοςμήτορα) 

                    Μπορεί να χρηματοδοτηθεί  

                    Δεν πληρεί τισ απαιτοφμενεσ προχποθζςεισ  

 

 

Ο Κοςμήτορασ 

 

Καθηγητήσ/τρια 

…………………………………. 

 

 

 


