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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 17 

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Βελτιστο-

ποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 

 

Οδηγίες Εγγραφής Επιτυχόντων  

4ος Κύκλος Σπουδών 

 

Όσον αφορά στη διαδικασία της εγγραφής των επιτυχόντων του 4ου Κύκλου 

Σπουδών, σημειώνονται τα εξής: 

1.  Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ δόση των διδάκτρων, 

δηλαδή ποσό 1300 €, που αντιστοιχεί στα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου. Τα 

δίδακτρα θα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, στο 

λογαριασμό: 

GR75 0172 2570 0052 5706 3036 560 

της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση του ποσού είναι το ονοματεπώνυμο 

του καταθέτη και η διευκρίνιση ότι πρόκειται για «Δίδακτρα Α’ εξαμήνου, 

Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 17, για το ΠΜΣ “Renewable Energy Systems: Design, 

Development & Optimization”». 

2.  Στη συνέχεια, με την απόδειξη της εν λόγω κατάθεσης, πρέπει να 

προσέλθουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία 

από τη Δευτέρα 3/10 έως και την Παρασκευή 14/10  

και ώρες 10 - 14 
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για να συμπληρώσουν τη δήλωση αποδοχής ένταξής τους στο ΠΜΣ 

“Renewable Energy Systems: Design, Development & Optimization”. Ως 

αποδεικτικό της κατάθεσης της Α’ δόσης των διδάκτρων, θα χορηγείται στους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές Γραμμάτιο Είσπραξης από την Οικονομική 

Υπηρεσία της Επιτροπής Ερευνών, η οποία θα αντλεί τα απαραίτητα 

στοιχεία από την Αναφορά Κίνησης του Λογαριασμού, που της αποστέλλεται 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα από την Τράπεζα Πειραιώς. Οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές θα παραλαμβάνουν το Γραμμάτιο Είσπραξης από τη 

Γραμματεία του ΠΜΣ μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων. 

 

 3. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Σπουδών (παράγραφος 8 του 

Οδηγού Σπουδών), το ΠΜΣ μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε περιορισμένο 

αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών - ο οποίος δεν υπερβαίνει το 10% των 

συμμετεχόντων - βάσει της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Σκοπός των 

υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του 

προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Για τους νέους 

εισακτέους, κριτήριο είναι το σύνολο των αξιολογικών μονάδων, που έχουν 

λάβει κατά τη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων τους.  

 

Εύχομαι σε όλους τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας μια χαρούμενη και 

αποδοτική ακαδημαϊκή χρονιά! 

 

 

   Ο Διευθυντής του Προγράμματος 

Αναστάσιος Μωυσιάδης 

        Καθηγητής    

 


