
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση διατάξεων της 4877/2018 (Β΄ 2745) 
απόφασης της Συγκλήτου με θέμα «Επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο 
«Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation and 
Financial Management of Strategic Decisions, 
MTF)» και λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 υπό το νέο τίτλο «Φορολογική, Λογι-
στική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγι-
κών Αποφάσεων (Master in Taxation, Accounting 
and Financial Management of Strategic Decisions, 
MTF)».

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νε-
ολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master΄s 
in European Policies on Youth, Education and 
Culture)» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών και Αν-
θρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, υπό το νέο τίτλο «Ευρωπαϊκές Πο-
λιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαί-
δευσης και Πολιτισμού (Master΄s in European 
Policies on Entrepreneurship, Youth, Education 
and Culture)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6131 (1)
Τροποποίηση διατάξεων της 4877/2018 (Β΄ 2745) 

απόφασης της Συγκλήτου με θέμα «Επανίδρυ-

ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

με τίτλο «Φορολογική και Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in 

Taxation and Financial Management of Strategic 

Decisions, MTF)» και λειτουργία του από το ακα-

δημαϊκό έτος 2019-2020 υπό το νέο τίτλο «Φο-

ρολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in 

Taxation, Accounting and Financial Management 

of Strategic Decisions, MTF)». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Oργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις δια-
τάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος 
σπουδών) που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο σπουδών, 
ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και το άρθρο 
32 και τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 
85 και τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του 
ιδίου νόμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση-Συγκρό-
τηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
Διατάξεις».

11. Την αριθμ. 4877/19.06.2018 (Β΄ 2745) απόφαση 
Πρύτανη με θέμα «Επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο 
«Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρα-
τηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation and Financial 
Management of Strategic Decisions, MTF)». 

12. To απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 11/07.03.2019 
θέμα 22ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
που εγκρίνει την τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 
4877/2018 (Β΄ 2745) Απόφασης της Συγκλήτου με θέμα 
«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Φορολογική 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφά-
σεων (Master in Taxation and Financial Management of 
Strategic Decisions, MTF)».

13. To απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της τροποποίησης διατάξεων της αριθμ. 4877/2018 

(Β΄ 2745) απόφασης της Συγκλήτου με θέμα «Επανίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Φορολογική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσε-
ων (Master in Taxation and Financial Management of 
Strategic Decisions, MTF)» του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(αρ. συνεδρίασης 6/24.04.2019).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 20/13.05.2019).

15. Το αριθμ. 672/16.06.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο-
λόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων.

16. Το αριθμ. 98754/Ζ1/20.06.2019 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 4877/2018 
(Β΄ 2745) Απόφασης της Συγκλήτου με θέμα «Επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Φορολογική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφά-
σεων (Master in Taxation and Financial Management 
of Strategic Decisions, MTF)», το οποίο από το ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει υπό το νέο 
τίτλο «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation, 
Accounting and Financial Management of Strategic 
Decisions, MTF)», ειδικότερα των άρθρων 1, παρ. 1, περ. α΄ 
και β΄, 4, 5, 7 και 9, ως εξής:

Άρθρο 1
Τίτλος, Αντικείμενο, Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών 
στη «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master in Taxation, 
Accounting and Financial Management of Strategic 
Decisions, MTF)».

1. Οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στη «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματο-
οικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master 
in Taxation, Accounting and Financial Management of 
Strategic Decisions, MTF)», του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας είναι: α. Η εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πα-
νεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν να συμβάλουν 
στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστι-
κό αντικείμενο της Φορολογίας της Λογιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη λήψη Στρατηγι-
κών αποφάσεων και στην ανάπτυξη στελεχών ικανών: 
(i) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο των 
επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, (ii) να προω-
θήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών 
της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
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β. Η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων 
και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για 
την κάλυψη αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα που σχε-
τίζονται με τη Φορολογία, τη Λογιστική τα Χρηματοοι-
κονομικά και τη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

γ. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

δ. Η προώθηση της έρευνας σε επίκαιρα και νέα επι-
στημονικά ζητήματα της βιβλιογραφίας με απώτερο 
σκοπό την αξιοποίηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων 
σε πρακτικό επίπεδο από επιχειρήσεις και οργανισμούς 
σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

2. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξα-
σφαλίσει στους φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, με-
θόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν 
ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι 
σ΄ αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν 
διάφορες μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν εφαρμο-
σμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις 
κ.ά.

3. Τα Π.Μ.Σ. μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχα 
μεταπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, ερευνητικά ιδρύματα, 
επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια, καθώς και φο-
ρείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα οποία έχουν 
επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Η Συντονιστική Επιτρο-
πή του Π.Μ.Σ. διαμέσου της Συνέλευσης του Τμήματος 
γνωστοποιεί στη Σύγκλητο την απόφαση μιας τέτοιας 
συνεργασίας.

Άρθρο 4
Στο Π.Μ.Σ. στη «Φορολογική, Λογιστική και Χρηματο-

οικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Master 
in Taxation, Accounting and Financial Management of 
Strategic Decisions, MTF)» δεν προβλέπονται ειδικεύσεις.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το αναλυτικό, ενδεικτικό, πρόγραμμα μαθημάτων εί-
ναι το παρακάτω:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1. Στρατηγική Διοίκηση 6

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 6

3. Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6

4. Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώ-
πων

6

5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον 
κάτωθι πίνακα)

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλογή του ενός 
από τα πέντε)

ECTS

1. Εταιρικές Διαπραγματεύσεις 6

2. Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6

3. Χρηματοοικονομική Στατιστική 6

4. Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Επενδύ-
σεων

6

5. Εσωτερικός και Εξωτερικός ΄Ελεγχος Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών

6

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1. Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων 6

2. Διοικητική Λογιστική 6

3. Φορολογικός ΄Ελεγχος 6

4. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6

5. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον 
κάτωθι πίνακα)

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλογή του ενός 
από τα τέσσερα)

ECTS

1. Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 6

2. Ειδικά Θέματα Φορολογίας Λογιστικής 6

3. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστά-
σεων

6

4. Αγορές Εμπορευμάτων και Κεφαλαίων 6

5. Ανάλυση Φορολογικών Δεδομένων 6

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία 30

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Π.Μ.Σ. 
είναι 90.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα ανά κύκλο σπου-
δών.

Άρθρο 9
Αναλυτικός Προϋπολογισμός-Κόστος
Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. 
Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του 
ΕΛΚΕ, πλεονάσματα, τέλη φοίτησης, και κάθε άλλη νό-
μιμη αιτία. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) και την αριθμ. 216772/Ζ1 υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 4334/2017), ο προϋπολογισμός λειτουργίας του 
προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €252.000 ανά 
κύκλο (υπολογίζεται η πληρωμή διδάκτρων του 70% 
των φοιτητών καθώς το 30% ενδεχομένως να εμπίπτει 
στη νομοθεσία χορήγησης υποτροφίας) και αναλύεται 
σε κατηγορίες εσόδων και δαπανών ως εξής:
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (τέλη φοίτησης) 252.000,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Α.Ε.Ι./ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΩΡΕΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΟΡΟΙ ΑΠΌ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.Ι.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 9.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2.100,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ.Σ. 2.100,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 900,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 69.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡ.5. άρθρου 36 ν. 4485/2017 48.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 30.000,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (παρ. 4, άρθρο 35) 6.300,00

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ)

9.000,00

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 176.400,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (30%)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 75.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 252. 000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
Ι

   Αριθμ. 6143 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νε-
ολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master΄s 
in European Policies on Youth, Education and 
Culture)» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπι-
στικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, υπό το νέο  τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νε-
ολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού (Master΄s in European Policies on 
Entrepreneurship, Youth, Education and Culture)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπου-
δών) που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο σπουδών, ως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και το άρθρο 32 
και τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 
και τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου 
Νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα 
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μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α ́  83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση-Συγκρό-
τηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 
(Α΄ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
Διατάξεις».

11. Την 140860/Β7/8.9.2014 (Β΄ 2438) υπουργική από-
φαση με θέμα «Αντικατάσταση της αριθμ. 128678/Β΄/
25.11.2008 (Β΄2491) υπουργικής απόφασης που αφο-
ρά το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ευ-
ρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»-Αναμόρφωση του Προ-
γράμματος».

12. Την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 14/23.4.2018/
Θέμα 2ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που εγκρίνει 
την εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Ευρωπαϊ-
κές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευ-
σης και Πολιτισμού».

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. 
συνεδρίασης 1/24.4.2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 29/27.4.2018).

15. Το αριθμ. 9257/Ζ1/6.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: 
«Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθ. 32 του ν. 4485/2017 (Α ΄114)».

16. Την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 18/14.6.2018/
Θέμα 11ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που εγκρί-
νει την τροποποιημένη εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ 
με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματι-
κότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού».

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. 
συνεδρίασης 2/5.12.2018).

18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 9/10.12.2018).

19. Το αριθμ. 22735/Ζ1/14.2.2019 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: 
«Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθ. 32 του ν. 4485/2017 (Α Ί14)».

20. Την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 10/8-3-2019/
Θέμα 14ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που εγκρί-
νει την τροποποιημένη εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ 
με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματι-
κότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού».

21. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. 
συνεδρίασης 5/20.3.2019)».

22. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 17/26.3.2019)».

23. Το αριθμ. 60169/Ζ1/16.4.2019 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: 
«Αναπομπή απόφασης ίδρυσης Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθ. 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

24. Την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 13/24.4.2019/
Θέμα 1ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που εγκρίνει 
την τροποποιημένη εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ με 
τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικό-
τητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού».

25. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. 
συνεδρίασης 6/24.2.2019).
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26. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 20/13.5.2019).

27. Το αριθμ. 900/7.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών 
και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

28. Το αριθμ. 98754/Ζ1/20.6.2019 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master΄s in European 
Policies on Youth, Education and Culture)» του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, υπό το νέο τίτλο «Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού (Master΄s in European Policies on Youth, 
Entrepreneurship, Education and Culture)», ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) 
της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτι-
κές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master΄s in 
European Policies on Youth, Education and Culture)» το 
οποίο θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 
υπό το νέο τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχει-
ρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master΄s in 
European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education 
and Culture)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολι-
τικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού (Master΄s in European Policies on Youth, 
Entrepreneurship, Education and Culture)» έχει ως αντι-
κείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επι-
πέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα 
ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδια-
σμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη νεολαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευ-
ση και τον πολιτισμό, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές 
και επαγγελματικές προοπτικές. Παρέχει προετοιμασία 
για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, 
μια συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και 

πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, 
ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού 
υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεο-
λαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό, και συμβάλλει στην κατάρτιση επιστημόνων 
με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρο-
μία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

2. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, 

γνώσεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την επιχειρηματικό-
τητα (με έμφαση στην νεανική επιχειρηματικότητα), την 
εκπαίδευση (με έμφαση στην εκπαίδευση, την κατάρτι-
ση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ενίσχυση 
της απασχόλησης και τις προοπτικές απασχόλησης) και 
τον πολιτισμό,

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου,

• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και 
πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, 
ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού 
υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεο-
λαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό,

• Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό-
τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρη-
ματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master΄s in 
European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education 
and Culture)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων Εισακτέων 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., 
καθώς και Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης 

Το Π.Μ.Σ. στις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχει-
ρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» διαρθρώ-
νεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβά-
νουν παρακολούθηση οκτώ μαθημάτων και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο. Η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι 18 μήνες.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών-Γλώσσα Διδασκαλίας 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ μαθή-
ματα και τη δημόσια προφορική εξέταση διπλωματικής 
εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι 90 ECTS, ήτοι 30 ανά εξάμηνο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν οκτώ (8) 
μονάδες ECTS, ενώ τα μαθήματα επιλογής έχουν έξι (6) μονάδες ECTS. H διπλωματική εργασία έχει τριάντα (30) 
ECTS. H διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

1. Μέθοδος Έρευνας και εκπόνησης επιστημονικών εργασιών με χρήση εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής 8

2. Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία 8

3. Ευρωπαϊκή Πολιτική, Εκπαίδευση και Πολιτισμός 8

Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα) ECTS

1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και απασχόληση 6

2. Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ε.Ε. 6

3. Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 6

4. Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός στην αγορά ερ-
γασίας

6

5. Δικαιώματα του παιδιού 6

Β΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

1. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία 8

2. Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 8

3. Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία 8

Μαθήματα Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα) ECTS

1. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση 6

2. Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές συναλλαγές και  ηλεκτρονικό εμπόριο 6

3. Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6

4. Συμβουλευτική στην επαγγελματική ανάπτυξη 6

5. Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη 6

Γ΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

Διπλωματική Διατριβή 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η 
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελ-
ληνική ή η Αγγλική.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται 
η δυνατότητα πραγματοποίησης διαλέξεων εξ αποστά-
σεως (τύπου skype) σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 
30% του συνόλου των διαλέξεων.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και 
μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης είναι 2 επιπλέον εξάμηνα. Η ανακατα-
νομή μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο 
πρόγραμμα μερικής φοίτησης, καθώς και η τροποποίηση 
του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή 
μεταξύ των εξαμήνων, θα γίνονται με αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) 
φοιτητές-φοιτήτριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ διεκπεραιώνεται 
από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που διδάσκουν 
στο ΠΜΣ ή/και εποπτεύουν μεταπτυχιακές διατριβές πρέπει 
να έχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά με σύστημα κριτών καθώς και επιστημονικό έργο 
που έχει αναγνωρισθεί από άλλους επιστήμονες διεθνώς 
(ετεροαναφορές). Στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
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Το Πανεπιστήμιο διαθέτει στο Τμήμα μία αίθουσα συνεδριάσεων, όπου μπορούν να υλοποιηθούν εξ αποστά-
σεως μαθήματα καθώς και μία αίθουσα τηλεεκπαίδευσης, όπου επίσης μπορούν να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως 
μαθήματα με απόλυτη επιτυχία.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για επτά έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας-Τέλη φοίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του ετήσιου λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 58.153,85 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 58.153,85

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10.925,85

2. Δαπάνες αναλωσίμων 300,00

3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 4.000,00

4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 8.000,00

5. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

25.628

6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
ΠΜΣ

2.000

7. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000

8. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.800

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

1.500,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 58.153,85

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης

17.446,15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 75.600,00

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΟΔΑ ΠΜΣ (70%) ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (70%) (30%) ΣΥΝΟΛΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 0 0 0

2.  Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Το-
μέα

0 0 0

3. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0 0 0

4. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργα-
νισμών

0 0 0

5. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 0 0 0

6. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0 0 0

7. Τέλη Φοίτησης (21 Χ 3.600 = 75.600) Εισακτέοι 30 (οι 9 εξ αυτών απαλ-
λάσσονται των τελών φοίτησης άρθ. 35, ν. 4485/2017)

58.153,85 17.446,15 75.600

Σ Υ -
Ν Ο -
ΛΟ

58.153,85 17.446,15 75.600
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Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος καλύπτε-
ται αποκλειστικά και μόνο από ιδίους πόρους, που επί 
του παρόντος περιλαμβάνουν μόνο το τέλος φοίτησης. 
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για την 
εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ και την ποιότητα των πα-
ρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους φοιτού-
ντες σε αυτό. Ειδικότερα, από τα τέλη φοίτησης χρημα-
τοδοτούνται σειρά αναγκών και δραστηριοτήτων που 
είναι απαραίτητες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέ-
δου, όπως ενημέρωση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-
μίου με νέους τίτλους σχετικούς με το αντικείμενο σπου-
δών, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, 
η πρόσκληση επιφανών επιστημόνων και στελεχών της 
διεθνούς και ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης της ημε-
δαπής και της αλλοδαπής, αλλά και του διπλωματικού 
σώματος, για διαλέξεις στα πλαίσια των μαθημάτων του 
ΠΜΣ, οι αμοιβές των διδασκόντων, οι μετακινήσεις για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, η δημοσιότητα και διοικητική 
υποστήριξη του ΠΜΣ καθώς και η διεθνής επικοινωνία 
που απαιτείται ειδικά.

Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης σε φοιτητές των οποίων το ατομικό 
εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, ειδάλλως 
το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα, δεν 
υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το 
δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διαμέσου διαθεσί-
μου ισοδύναμου εισοδήματος. Λαμβάνοντας δε υπόψη 
ότι κατά μέσο όρο ο αριθμός των εισακτέων κατά τη 
δεκαετή λειτουργία του ΠΜΣ ανερχόταν σε 30 άτομα, 
προβλέπεται ότι ο αριθμός των αιτουμένων απαλλαγής 
διδάκτρων θα είναι 9 φοιτητές (30% του προβλεπόμενου 

αριθμού εισακτέων), επομένως θα εισαχθούν 30 άτομα 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής. Επιπλέον, 
δίδεται υποτροφία ύψους 32.400 ευρώ σε 9 μεταπτυχια-
κούς φοιτητές εφόσον οι εισακτέοι θα είναι 30 (30% επί 
των εισακτέων).

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, το πρόγραμμα 
είναι βιώσιμο οικονομικά με μέσο κόστος ανά φοιτητή 
(που δεν λαμβάνει υποτροφία) στα €3.600 για τα 3 εξά-
μηνα στον κύκλο. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε 
δόσεις κατά τη διάρκεια φοίτησης.

Πρόθεση μας αποτελεί η αναζήτηση πιθανών εναλ-
λακτικών πηγών εσόδων, όπως αυτές παρατίθενται στο 
σχετικό πίνακα. Σε περίπτωση που προκύψουν έσοδα 
από άλλες πηγές, τότε θα υπάρχει και ανάλογη μείωση 
του τέλους φοίτησης επιστρέφοντας το ποσό της χρη-
ματοδότησης στους φοιτητές, με τη μορφή έκπτωσης.

Ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ διατηρείται ίδιος ανά έτος 
για την πενταετία (ακαδ. έτη 2019-20 έως και 2023-24).

Άρθρο 12
Όσα θέματα δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση, 

θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια Όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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*02029711907190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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