
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρω-
πιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διεθνής Δημόσια 
Διοίκηση (“Master’s Degree in International Public 
Administration”)».

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία 
και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in 
Eastern and South-Eastern Europe)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4718 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστι-

κών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με τίτλο «Διεθνής Δημόσια Διοί-

κηση ("Master's Degree in International Public 

Administration")».

  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) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο 
κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς 
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 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς 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 από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 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 - Συ-
γκρότηση 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 υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (A΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Την αριθμ. 160927/Β7/7.10.2014 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 2785/16.10.2014, τ. Β΄) με θέμα «Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο “Διεθνής Δη-
μόσια Διοίκηση (Master's Degree in International Public 
Administration)”».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. To απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 14/23-4-2018/ 
Θέμα 3ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που εγκρίνει 
την εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Διεθνής 
Δημόσια Διοίκηση (Master's Degree in International 
Public Administration)».

13. To απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνής Δη-
μόσια Διοίκηση (Master's Degree in International Public 
Administration)» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 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. 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.

16. Το αριθμ. 92540/Ζ1/6.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. 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 «Διεθνής Δημόσια Διοίκηση (“Master's 
in International Public Administration”)» του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινω-
νικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018- 19 με τίτλο «Διεθνής Δημόσια Διοίκηση 
(Master's Degree in International Public Administration)» 
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 Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διεθνής Δημόσια Διοίκη-
ση (“Master's in International Public Administration”)» 
έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των ήδη υπηρε-
τούντων και των υποψηφίων στελεχών διπλωματικών 
υπηρεσιών, διεθνών οργανισμών, δημοσίων υπηρεσιών 
και οργανισμών με διεθνή δραστηριότητα καθώς και δι-
οικητικών υπαλλήλων των οποίων το αντικείμενο εργα-
σίας απαιτεί γνώση των διεθνών σχέσεων και των δομών 
οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα 

όσων επιθυμούν εξοικείωση με τη θεωρητική και οργα-
νωτική διάσταση του διεθνούς συστήματος.

2. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
• Στην παροχή ευρείας και εμπεριστατωμένης γνώσεως 

της δομής και λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, της 
θεσμικής οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, του τρό-
που λειτουργίας και της αποστολής των διεθνών θεσμών, 
του ρόλου και τρόπου δράσης των διεθνών υπαλλήλων.

• Στον ισόρροπο σχεδιασμό θεωρητικής και πρακτικής 
γνώσης προς εμπέδωση του αντικειμένου.

• Στην κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες 
δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δη-
μόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

• Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διεθνή Δημόσια Διοίκηση (“Master's 
in International Public Administration”)».

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. με τίτλο «Διεθνής Δημόσια Διοίκηση» διαρ-
θρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περι-
λαμβάνουν δέκα μαθήματα 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 δέκα μαθήμα-
τα, όλα υποχρεωτικά και τη δημόσια προφορική εξέτα-
ση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 
ECTS, ήτοι 30 ανά εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα έχουν έξι 
(6) μονάδες ECTS.

Η διπλωματική έχει τριάντα (30) ECTS. Η διάρθρωση 
του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α΄ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
•  Θεωρία Διεθνών Σχέσεων/Διεθνής Δημόσια 

Διακυβέρνηση
   (International Relations Theory/International 
Public Governance) 6

•  Διπλωματία και Παγκόσμια Διακυβέρνηση 
(Diplomacy and Global Governance) 6
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•  Αρχές Δημόσιας Διοίκησης
  (Principles of Public Administration) 6
• Διεθνές Δίκαιο (International Law) 6
•  To Διεθνές Οικονομικό Σύστημα και οι 

Θεσμοί του
   (The International Economic System and its 
Institutions) 6

Β΄ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
1.  Λήψη αποφάσεων και Διαμεσολάβηση 

(Decision Making and Mediation) 6
2.  Διεθνής Ιστορία και το Διεθνές Σύστημα 

(International History and the International 
System) 6

3.  Πολιτική και Διακυβέρνηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union 
Government and Politics) 6

4.  Διεθνής Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
(International Human Resources 
Development) 6

5.  Θεωρία και Δίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 
(Armed Conflict: Theory and Law) 6

Γ΄ Εξάμηνο
Μάθημα ECTS
Διπλωματική Διατριβή 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η 
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά 
και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για το πρό-
γραμμα μερικής φοίτησης είναι δύο (2) επιπλέον εξάμη-
να. Η ανακατανομή 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 απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα 
πέντε (35) φοιτητές-φοιτήτριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ διεκπεραιώνε-
ται κατά τα τρία τέταρτα τουλάχιστον από μέλη ΔΕΠ 
του οικείου Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 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 
Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Τμημά-
των 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.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για επτά έτη μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2024-25 με την επιφύλαξη των δια-
τάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.  4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α').

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 64.575 
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%
1.  Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 

λογισμικού 1.185
2.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.190
3. Δαπάνες αναλωσίμων 500
4.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 

Π.Μ.Σ. 2.500
5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 

Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0
6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 

προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ 35.539

7.  Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ 0

8.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 6.461

9.  Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 15.700

10.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 500

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%
11.  Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός 

Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας 
για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για 
κρατικές επιχορηγήσεις) 27.675

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 92.250

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι πηγές 
χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από:
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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.  Προϋπολογισμός 
ΥΠΠΕΘ 0 0 0

3.  Δωρεές, Παροχές, 
Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων 
Δημοσίου Τομέα 0 0 0

4.  Πόροι Ερευνητικών 
Προγραμμάτων 0 0 0

5.  Πόροι Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή Άλλων Διεθνών 
Οργανισμών 0 0 0

6.  Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ)

0 0 0

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0 0 0
8. Τέλη Φοίτησης 63.875 27.375 91.250
ΣΥΝΟΛΟ 64.575 27.675 92.250

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 φοιτούντες 
σε αυτό. Ειδικότερα, από τα τέλη φοίτησης χρηματο-
δοτούνται σειρά αναγκών και δραστηριοτήτων που εί-
ναι απαραίτητες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, 
όπως ενημέρωση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
με νέους τίτλους σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών, 
η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, η 
πρόσκληση επιφανών επιστημόνων και στελεχών της 
διεθνούς δημόσιας διοίκησης της ημεδαπής και της αλ-
λοδαπής για διαλέξεις στα πλαίσια των μαθημάτων του 
ΠΜΣ, οι αμοιβές των διδασκόντων, η δημοσιότητα και 
διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ καθώς και η διεθνής 
επικοινωνία που ειδικά απαιτεί.

Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα 
τέλη φοίτησης σε φοιτητές των οποίων το ατομικό εισό-
δημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογε-
νειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν 
αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό 
το 70% του εθνικού διαμέσου διαθεσίμου ισοδύναμου 
εισοδήματος. Καθώς δε ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθ-
μός εισακτέων ορίζεται στους 35 φοιτητές, οι απαλλασ-
σόμενοι δεν θα υπερβαίνουν τους 10 φοιτητές (έως 30% 
του συνολικού αριθμού των εισακτέων).

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω το πρόγραμμα 
είναι βιώσιμο οικονομικά με μέσο κόστος ανά φοιτητή 
(που δεν λαμβάνει υποτροφία) στα 3.690 € για τα 3 εξά-
μηνα στον κύκλο. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε 

δόσεις κατά τη διάρκεια φοίτησης. Σε περίπτωση που 
προκύψουν έσοδα από άλλες πηγές (όπως αυτές παρατί-
θενται παραπάνω), 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 2018-2019 έως και 2022-
2023).

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, 12 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 4716 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλα-

βικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οι-

κονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Ιστο-

ρία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανα-

τολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, 

Anthropology and Culture in Eastern and South-

Eastern Europe)».

  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) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο 
κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς 
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 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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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 από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 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 - Συ-
γκρότηση 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 υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (A΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Την αριθμ. 107293/Β7/10.7.2014 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 1931/17.7.2014, τ. Β΄) με θέμα «Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπο-
λογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη» (History, Anthropology and Culture in Eastern 
and South-Eastern Europe)».

12. To απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 9/14.3.2018/
θέμα 17ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-
δών που εγκρίνει την εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ με 
τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανα-
τολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» (Master's degree in 
History, Anthropology and Culture in Eastern and South-
Eastern Europe)».

13. To απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της 
επανιιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και 
Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη» 
(Master's degree in History, Anthropology and Culture in 
Eastern and South-Eastern Europe)» του Τμήματος Βαλ-
κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 01/24-04-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συ-
νεδρίασης 29/27-4-2018).

15. Το αριθμ. 1042/17.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Περιφε-
ρειακών Σπουδών.

16. Το αριθμ. 92540/Ζ1/6.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβι-
κών και Ανατολικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών 
και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός 
στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, 
Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 
Europe)» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώ-
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική 
και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Master's Degree in History, 
Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 
Europe)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να:
1. Παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στις σπουδές πε-

ριοχών στην ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη από τη σκοπιά 
της Ιστορίας, της Ανθρωπολογίας και των σπουδών του 
Πολιτισμού (τέχνη, λογοτεχνία, διαχείριση πολιτιστικής 
κληρονομιάς).

2. Προβάλλει τη σημασία της εξωστρέφειας για την 
άσκηση πολιτισμικής κριτικής εντός και εκτός ελληνι-
κών συνόρων, με στόχο την καλλιέργεια της ανοχής του 
διαφορετικού Άλλου.

3. Προωθεί την εξειδίκευση στις επιστήμες της Ιστο-
ρίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κεντρική 
αναφορά στις σπουδές περιοχής της Ανατολικής και 
ΝΑ Ευρώπης, προετοιμάζοντας τους ενδιαφερόμενους 
φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό 
την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

4. Προωθεί την επιμόρφωση και την απόκτηση δε-
ξιοτήτων που απευθύνονται σε μελλοντικά ή/και ήδη 
υπηρετούντα α) στελέχη διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, 
β) διευθυντικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, 
γ) στελέχη Κοινωνικών Συνεργατικών Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, του 
τουρισμού και της διαχείρισης προϊόντων πολιτισμού 
(υλικού και άυλου).

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήμα-
τος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, 
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πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
(όπως π.χ. Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, Τμημάτων 
Σπουδών Περιοχής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών 
Σχέσεων, κ.ά.) και άλλων συναφών επιστημονικών αντι-
κειμένων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
πτυχιούχοι Τμημάτων του Ε.Α.Π. και τωνΤ.Ε.Ι. συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακό Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμό στην 
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Master's Degree 
in History, Anthropology and Culture in Eastern and 
South-Eastern Europe)».

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακού Σπουδών ορίζεται σε 4 εξάμηνα εκ των 
οποίων το τελευταίο διατίθεται για τη συγγραφή της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το στά-
διο διεξαγωγής μαθημάτων (σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) 
και το στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Τα 
μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (5), υποχρεωτικά 
επιλογής (3) και ελεύθερες επιλογές (7), τα οποία κατα-
νέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα του προγράμματος. 
Ένα μέρος των μαθημάτων (έως 35%) μπορεί να γίνει εξ 
αποστάσεως σύμφωνα με τον ν. 485/2017 (Α΄ 114, αρθ. 30, 
παρ. 3) στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.

2. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακού Σπουδών 
απονέμεται εφόσον οι φοιτητές περατώσουν με επιτυχία 
τη διαδικασία των εξετάσεων σε ένδεκα (11) μαθήματα 
και η διπλωματική τους εργασία κριθεί ως επαρκής.

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS

«Συγκριτική ιστορία αυτοκρατοριών 
στην Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (Υ) 10
«Εθνογραφίες της Ανατολικής και 
ΝΑ Ευρώπης» (Υ) 10
«Χώρος και διαχείριση πολιτιστικής 
κληρονομιάς στα Βαλκάνια και την 
Ανατολική Ευρώπη» (Υ) 10
Σύνολο μονάδων 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS

«Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας» 
(Υ) 10

«θεωρία και μεθοδολογία της 
Ανθρωπολογίας» (Υ) 10
Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από 
τον σχετικό πίνακα (παρακάτω) 2 x 5
Σύνολο μονάδων 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS

Υποχρεωτικά Επιλογής 2 από τα 3 
ακόλουθα μαθήματα:
«Σύγχρονη βαλκανική ιστορία και 
πολιτική» (ΥΕ) 10
«Πολιτική Ανθρωπολογία, θρησκεία 
και φύλα στα Βαλκάνια και την Αν. 
Μεσόγειο» (ΥΕ) 10
«Τέχνη, κουλτούρα και πολιτική στην 
Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη» (ΥΕ) 10
Ελεύθερη επιλογή δύο μαθημάτων από 
τον σχετικό πίνακα (παρακάτω) 2 x 5
Σύνολο μονάδων 30

Ελεύθερες Επιλογές για τα Β΄ και Γ΄ 
εξάμηνα:

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS

«Πολιτισμός και πολιτική στον Καύκασο 
και τη Μαύρη θάλασσα» 5
«Βουλγαρική λογοτεχνία και πολιτισμική 
κριτική» 5
«Ρωσική λογοτεχνία και πολιτισμική 
κριτική» 5
«Ρουμανική λογοτεχνία και πολιτισμική 
κριτική» 5
«Τουρκική λογοτεχνία και πολιτισμική 
κριτική» 5
«Πολιτικές του πολιτισμού στις χώρες 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας» 5
«Σλαβολογία: Εθνικές σχολές και 
εθνογενετικές διαδικασίες» 5
«Προφορική ιστορία, μνήμη, εικόνα και 
ψηφιοποίηση» 5

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ECTS

Διπλωματική εργασία 30

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας

Οι γλώσσες διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωμα-
τικής εργασίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα έξι (36) κατ΄έτος.
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Άρθρο 9
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
ΒΣΑΣ ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες 
λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή 
υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2028 - 2029.

Άρθρο 12
Αναλυτικός προϋπολογισμός-λειτουργικό κόστος

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) το 
70% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 
31.5006, το πρώτο έτος και 63.0006 κατ’ έτος για τα επό-
μενα 4 έτη, επειδή τα δίδακτρα πληρώνονται σε 5 δόσεις. 
Το εβδομήντα τοις εκατό (70%)- λειτουργικά έξοδα του 
προγράμματος κατανέμονται σε κατηγορίες δαπανών 
για τα πρώτα πέντε χρόνια ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4οέτος 5ο έτος
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
(Εισοδηματικά κριτήρια) (30%) 13.500 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
(Ακαδημαϊκά κριτήρια) 900 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.600 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 300 € 450 € 450 € 450 € 450 €
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.120 € 10.920 € 10.920 € 10.920 € 10.920 €
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.040 € 3.120 € 3.120 € 3.120 € 3.120 €
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(συμπεριλαμβανομένων εισφορών_12 μήνες) 10.500 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 €
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ), 
ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ) 1.340 € 3.310 € 3.310 € 3.310 € 3.310 €
Σύνολο Εξόδων που εντάσσονται στο 70% των δαπανών 31.500 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 €

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και τον προϋπολογισμό του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας και της Επιτροπής Ερευνών, τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘ, εφόσον προβλέπεται, τους πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα ή άλλα προγράμματα της ΕΕ ή άλλων Διεθνών Οργανισμών, καθώς και από δωρεές, 
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και λοιπά.

Άρθρο 13
Ειδική αιτιολόγηση τέλους φοίτησης

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος (4 εξάμηνα) και κατανέμεται 
σε 5 ισόποσες δόσεις (500 ευρώ). Τα δίδακτρα καλύπτουν το λειτουργικό κόστος του μεταπτυχιακού: διοικητική και 
οικονομικο-τεχνική υποστήριξη, έξοδα διαφήμισης, αγορά βιβλίων, εξοπλισμός, υποτροφίες φοιτητών, διοργάνωση 
σεμιναρίων, αποστολή φοιτητών σε συνέδρια και θερινά σχολεία, κάλυψη επιτόπιας και αρχειακής έρευνας για την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, πρόσκληση διδασκόντων εκτός Τμήματος, αμοιβές διδασκόντων (εφόσον 
κατά τον νόμο δικαιούνται και κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος).

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περιλαμβάνονται στις διατάξεις της 
προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ  
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*02025510207180008*

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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