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31 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) με
τίτλο «Δίκαιο και Πληροφορική (MSc «Law and
Informatics»)».

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές («Master’s in
International Studies»)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5489
(1)
Επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο
και Πληροφορική (MSc "Law and Informatics")».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (συνεδρίαση 38/11.7.2018)
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 σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο
κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και
ιδίως του άρθρου 43, καθώς και τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργούμενες
διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.

Αρ. Φύλλου 3750

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 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, λειτουργία, 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 μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 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 απόφαση
(Β΄ 4334/2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχολών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 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, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254)
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
11. Την αριθμ. 1956/16.12.2015 (Β΄ 3000/2015) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα
«Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και αριθμ. 29/3-7-2018/θέμα 1ο του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο Δίκαιο και Πληροφορική
(Msc “Law and Informatics”).
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12. Την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 21/8.3.2018/
θέμα 1ο και αριθμ. 29/3-7-2018/θέμα 1ο Συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας (αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής, άρθρο 4 παρ. 2 αριθμ. 1223/2017 πράξη
Πρύτανη ΦΕΚ Β΄ 4018/2017) που εγκρίνει την εισήγηση
επανίδρυσης του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική».
13. Την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 250/28.2.2018/
θέμα 3ο και αριθμ. 252/21.6.2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης επανίδρυσης του
ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική» που εγκρίνει την εισήγηση επανίδρυσης του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική».
14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2302/24.9.2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών
Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
15. Τα με αριθμ. 1498/21.5.2014 και 1685/26.6.2014
έγγραφα της Α.ΔΙ.Π., από τα οποία προκύπτει ότι έχει
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 29/27-4-2018 και 38/11.7.2018)
17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ «Msc Law and Informatics»
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (επισπεύδον) και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (αρ. συνεδρίασης
01/24-04-2018 και 3/6-7-2018).
18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης
146/56/29-3-2018, θέμα ΣΤ4 και 26/60/5.7.2018, θέμα
Η4).
19. Το αριθμ. 92547/Ζ1/06-06-2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (άρθρο 32 ν. 4485/2017).
20. Το αριθμ. 127370/Ζ1/26.7.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2018-2019 τη λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(ΔΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και Πληροφορική (MSc "Law and
Informatics")», σύμφωνα με τα εξής:
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις- Τίτλος ΔΠΜΣ
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) οργανώνουν
και λειτουργούν από το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού
έτους 2018-2019 αναμορφωμένο το Διιδρυματικό (Διατμηματικό) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «Δίκαιο και Πληροφορική» (Msc "Law
and Informatics"). Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ
των δύο Τμημάτων και Κανονισμό του ΔΠΜΣ, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄/114/ 4.8.2017) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται η διάρθρωση
του και ρυθμίζονται οι κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας του. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος
αναλαμβάνει το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (επισπεύδον Τμήμα).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
1. Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου, σχετικά με το νομικό πλαίσιο
που διέπει την Πληροφορική και τις εφαρμογές της, και
σχετικά με την Πληροφορική ως επιστήμη που συμβάλλει στην προαγωγή της νομικής έρευνας και της νομικής
πράξης στις ποικίλες εκφάνσεις της.
2. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία, ενόψει και των αναγκών της χώρας να
αφομοιώνει και να προάγει τις επιστημονικές εξελίξεις
και εφαρμογές της Πληροφορικής στην Κοινωνία της
Πληροφορίας, μέσα από τον εφοδιασμό των μεταπτυχιακών φοιτητών με διεπιστημονικές εξειδικευμένες γνώσεις στο Δίκαιο, στην Πληροφορική και στις εφαρμογές
της, για μια επιτυχημένη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
3. Όλοι οι συντελεστές του ΔΠΜΣ αναλαμβάνουν την
αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, να επιδιώκουν
τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας και να μεταφέρουν νέα τεχνογνωσία στους θεραπευμένους από
το πρόγραμμα επιστημονικούς τομείς.
Άρθρο 3
Απονεμόμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος σε μία
Ειδίκευση
Το ΔΠΜΣ απονέμει σε μία ειδίκευση τον τίτλο σπουδών: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Δίκαιο
και Πληροφορική» (MSc «Law and Informatics»).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών
Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
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και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με τα
παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, Τμημάτων
Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών,
Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών,
Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς
και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και
Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί
και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων
Σχολών, μετά από απόφαση της ΕΔΕ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο
(2) επιπλέον εξάμηνα.
Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις). Κάθε φοιτητής
είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά
εξάμηνο. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση
της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σ' αυτήν. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται
90 πιστωτικές μονάδες, ειδικότερα 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες ανά
μάθημα και 30 πιστωτικές μονάδες για τη Διπλωματική
Εργασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων πλήρους
φοίτησης είναι το παρακάτω:
Α΄ εξάμηνο Μαθήματα υποχρεωτικά για φοιτητές με
πτυχίο Νομικής και συναφών Επιστημών (Σύνολο ECTS 30)
Πίνακας Α. 1
Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Υπολογιστική σκέψη και Λογισμικό
Πληροφοριακά Συστήματα και
Βάσεις Δεδομένων
Παγκόσμιος Ιστός

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
7,5
7,5
7,5
7,5

Α΄ εξάμηνο Μαθήματα υποχρεωτικά για φοιτητές με
πτυχίο Πληροφορικής και συναφών επιστημών
Πίνακας Α. 2
Ζητήματα Αστικού Δικαίου και
Αστικού Δικονομικού Δικαίου
Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου
Ζητήματα Ποινικού Δικαίου και
Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
Νομικό περιβάλλον της Κοινωνίας
της Πληροφορίας

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
7,5
7,5
7,5
7,5
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Β΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα από τα παρακάτω μαθήματα:
Πίνακας Β
1. Διανοητική ιδιοκτησία στην
Πληροφορική
2. Ηλεκτρονικό Έγκλημα
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Επιχειρείν Κοινωνική Δικτύωση
4. Προσωπικά Δεδομένα
5. Ασφάλεια πληροφοριών στα
δίκτυα υπολογιστών
6. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία
7. Φορολογία και Διαδίκτυο Πληροφοριακά Συστήματα
Λογιστικής και Φορολογίας
8. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
Νομικές και τεχνολογικές πτυχές
9. Στατιστική και Δικαιομετρία
10. Τηλεπικοινωνίες και συναφή
νομικά θέματα
11. Τεχνητή νοημοσύνη και συναφή
νομικά ζητήματα

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Γ΄ εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
30

Με πρόταση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Συγκλήτου
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των
μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης (διάρκεια φοίτησης 5 εξάμηνα) παρακολουθούν 2 μαθήματα σε καθένα
από τα τέσσερα εξάμηνα και εκπονούν τη διπλωματική
εργασία στο πέμπτο εξάμηνο. Η διδασκαλία μαθημάτων
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτρέπεται μέχρι
το οριζόμενο από τον νόμο ποσοστό, με απόφαση της
ΕΔΕ.
Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορεί να λαμβάνουν χώρα προπαρασκευαστικά μαθήματα, μαθήματα εμπέδωσης της ύλης
των διδασκόμενων μαθημάτων (με ή χωρίς τέλη παρακολούθησης, με απόφαση της ΕΔΕ), καθώς και παράλληλες
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, κατά τα
οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε
αυτούς που παρακολουθούν παράλληλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του προγράμματος χορηγείται, μετά
από σχετική απόφαση της ΕΔΕ, ενδεικτικό παρακολούθησης. Με απόφαση της ΕΔΕ ορίζεται τέλος εγγραφής
και η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων.
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Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας-εκπόνησης διπλωματικής
εργασίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε η
ελληνική είτε η αγγλική.
Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο. Ως υπεράριθμοι
φοιτητές, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές και εισαγγελείς, λειτουργοί του ΝΣΚ και οι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής.
Άρθρο 9
Διδακτικό και λοιπό Προσωπικό Υλικοτεχνική Υποδομή
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), καθώς και άλλων
Τμημάτων των οικείων ή άλλων Α.Ε.Ι., καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Τα δύο οικεία Τμήματα και Πανεπιστήμια διαθέτουν το κατάλληλο
προσωπικό, την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη λειτουργία
του προγράμματος. Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του
ΔΠΜΣ διατίθεται η υλικοτεχνική υποδομή κυρίως του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συμπληρωματικά του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (αίθουσες, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, νησίδες Η/Υ κ.λπ.).
Άρθρο 10
Προϋπολογισμός/Κόστος Λειτουργίας
προγράμματος
1. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 τ. Α΄) η διαχείριση των εσόδων του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται
από τον Ε.Λ.Κ.Ε.. Τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 85.750 € και κατανέμονται
στις κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης
1 Εξοπλισμός και Λογισμικό
2 Χορήγηση Ακαδημαϊκών
Υποτροφιών
3 Αναλώσιμα
4 Μετακινήσεις διδασκόντων για
ερευνητικούς λόγους
5 Μετακινήσεις φοιτητών για
εκπαιδευτικούς σκοπούς
6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και
ερευνητικών κέντρων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.

Ποσό
1.000 €
6.000 €
500 €
1.200 €
1.500 €
54.850 €
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Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ που
συμμετέχουν στην οργάνωση του
ΔΠΜΣ
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης
10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου
Σύνολο

5.000 €

1.200 €

12.900 €
1.600 €

85.750 €

Άρθρο 11
Τέλος φοίτησης
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
τέλος φοίτησης ύψους 3.000 € καθώς και από άλλους
πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Η ύπαρξη του συγκεκριμένου τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία προκειμένου να
διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές. Καλύπτονται οι ανάγκες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ.,
καθώς και οι αμοιβές διδασκαλίας. Επιπλέον, χρηματοδοτούνται, ανταποδοτικά για τους φοιτητές, υποτροφίες,
προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού, ερευνητικές και
λειτουργικές ανάγκες του ΔΠΜΣ, εκδηλώσεις και αναμορφώσεις χώρων λειτουργίας του ΔΠΜΣ, μετακινήσεις
φοιτητών και διδασκόντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
επιστημονικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικό υλικό.
Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄).
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος εισαγωγής 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αριθμ. 1956/16.12.2015
(ΦΕΚ Β΄ 3000/31.12.2015). Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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Αριθμ. 5488
(2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές
("Master's in International Studies")».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38/11.7.2018)
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 σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο
κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ιδίως
του άρθρου 32, 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 8 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, λειτουργία, 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 μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 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 απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχολών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 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
(112Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254)
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
11. Την αριθμ. 140591/Β7/5-9-2014 (2463/τ. Β΄/
16-9-2014) υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της αριθμ. 101623/Β7 (2051/τ. Β΄/3-10-2008) υπουργικής απόφασης που αφορά το Π.Μ.Σ. του Τμήματος
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Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας με τίτλο: «Διεθνείς Σπουδές» - Αναμόρφωση
του Προγράμματος».
12. Την ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 14/23-4-2018
Θέμα 1ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που εγκρίνει την εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές».
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές»
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 1/24-4-2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 29/27-4-2018).
15. Το αριθμ. 9257/Ζ1/6-6-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ με
θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών 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 10ο έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που εγκρίνει την τροποποιημένη εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ
με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές» σε συνέχεια του αριθμ. 9257/
Ζ1/6-6-2018 εγγράφου του ΥΠΕΘ με θέμα: «Αναπομπή
αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της
επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές» του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 2/28-6-2018)
σε συνέχεια του αριθμ. 9257/Ζ1/6-6-2018 εγγράφου του
ΥΠΕΘ με θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των
διατάξεων του άρθ. 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 38/11.7.2018) σε συνέχεια του αριθμ. 9257/
Ζ1/6-6-2018 εγγράφου του ΥΠΕΘ με θέμα: «Αναπομπή
αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
19. Το αριθμ. 127370/Ζ1/26.7.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/17 (Α΄ 114)».
20. Το αριθμ. 900/7-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές («Master's in
International Studies») του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 με τίτλο «Διεθνείς Σπουδές
("Master's in International Studies")» 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 στις Διεθνείς Σπουδές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων και
των υποψηφίων στελεχών διπλωματικών υπηρεσιών,
διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και οργανισμών με διεθνή δραστηριότητα,
καθώς και διοικητικών υπαλλήλων των οποίων το αντικείμενο εργασίας απαιτεί γνώση των διεθνών σχέσεων
και των δομών οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, αλλά
και ευρύτερα όσων επιθυμούν εξοικείωση και εμβάθυνση στη θεωρητική και οργανωτική διάσταση του διεθνούς συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
• Στην παροχή ευρείας και εμπεριστατωμένης γνώσεως
της δομής και λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, της
οργάνωσης και λειτουργίας της άναρχης διεθνούς κοινωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τρόπου λειτουργίας
και της αποστολής των διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών,
των μέσων άσκησης πολιτικής και των εκφάνσεών της,
της τέχνης της διπλωματίας, αλλά και της στρατηγικής.
• Στον ισόρροπο σχεδιασμό θεωρητικής και πρακτικής
γνώσης προς εμπέδωση του αντικειμένου
• Στην κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες
δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
• Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Σπουδές ("Master's in International
Studies") με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία (European
Studies and Diplomacy)
2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική (Strategic
Studies and International Politics)
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων Εισακτέων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων 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 Διεθνείς Σπουδές διαρθρώνεται σε τρία
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 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 περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε οχτώ
μαθήματα, υποχρεωτικά και επιλογής, και τη δημόσια
προφορική εξέταση 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. Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν οχτώ (8) μονάδες ECTS και τα μαθήματα επιλογής έχουν είτε έξι (6) είτε επτά (7) μονάδες
ECTS. H διπλωματική εργασία έχει τριάντα (30) ECTS. H
διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1) Ειδίκευση «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία»
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
• Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
• Πολιτικό Σύστημα Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Μαθήματα Επιλογής
(Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα)
1. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς
Οργανισμοί
2. Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμιο
Οικονομικό Σύστημα
3. Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες
Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα
4. Περιφερειακή Πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Έδρα Jean Monnet
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Ευρωπαϊκή Δικαιϊκή Τάξη και
Ευρωπαϊκές Πολιτικές
2. Συγκριτικά Πολιτικά Συστήματα
Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μαθήματα Επιλογής
(Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα)
1. Διεθνής Διπλωματία και
Διαχείριση Κρίσεων
2. Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων

ECTS
8
8
ECTS
7
7
7
7

ECTS
8
8
ECTS
7
7
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3. Διεθνείς Σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
4. Παγκοσμιοποίηση και Εθνικό
Κράτος
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία
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φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα
(40) φοιτητές-φοιτήτριες.

ECTS
30

Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
2) Ειδίκευση «Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική»
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων
2. Θεωρία Πολέμου
3. Μεγάλες Δυνάμεις και
Υποσυστήματα (Μέση Ανατολή,
Αφρική, Ασία)
Μαθήματα Επιλογής
(Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα)
1. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς
Οργανισμοί
2. Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες
Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα
3. Διεθνής Πολιτική Οικονομία και
Άμυνα
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Διεθνής Διπλωματία και
Διαχείριση Κρίσεων
2. Στρατηγική Ανάλυση
Μαθήματα Επιλογής
(Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα)
1. Εφαρμοσμένη Στατιστική
2. Διεθνείς Σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
3. Δίκαιο Πολέμου
4. Ειδικά θέματα Διεθνών Σχέσεων
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία

47067

ECTS
8
8
8

ECTS
6
6
6

ECTS
8
8
ECTS
7
7
7
7
ECTS
30

Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μπορεί
να είναι οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά
και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. 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-

Άρθρο 8
Προσωπικό
Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ διεκπεραιώνεται
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
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 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 χρησιμοποιηθεί 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 διατάξεων 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 103.635
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού
2. Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές (βάσει ακαδ. κριτηρίων
επιπλέον των υποτροφιών βάσει
οικονομικών κριτηρίων)
3. Δαπάνες αναλωσίμων
4. Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς
σκοπούς

ΠΟΣΟ
70%
1.900
3.500

500
4.000
10.000
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6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του
ΠΜΣ
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ που
συμμετέχουν στην οργάνωση του
ΠΜΣ
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας- προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, συγγραμμάτων
προς διανομή, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
(30%) με προτεραιότητα στην
κάλυψη των αναγκών των ΠΜΣ που
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

60.500

0

0

17.260
2.300

99.960
30%
42.840

142.800

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
0
0
0
Φορέων
2. Δωρεές, Παροχές,
Κληροδοτήματα,
0
0
0
Χορηγίες, Φορέων
Δημοσίου Τομέα
3. Πόροι Ερευνητικών
0
0
0
Προγραμμάτων
4. Πόροι Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης
0
0
0
ή Άλλων Διεθνών
Οργανισμών
5. Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας
0
0
0
(ΕΛΚΕ)
6. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
0
0
0
7. Τέλη Φοίτησης
99.960 42.840 142.800
ΣΥΝΟΛΟ
99.960 42.840 142.800
Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος καλύπτεται
αποκλειστικά και μόνο από ιδίους πόρους που επί του παρόντος περιλαμβάνουν μόνο το τέλος φοίτησης. Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη
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λειτουργία του ΠΜΣ και την ποιότητα των παρεχόμενων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους φοιτούντες σε αυτό.
Ειδικότερα, από τα τέλη φοίτησης χρηματοδοτούνται σειρά αναγκών και δραστηριοτήτων που είναι 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 διανομή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, η πρόσκληση επιφανών επιστημόνων και στελεχών της διεθνούς δημόσιας διοίκησης της
ημεδαπής και της αλλοδαπής για διαλέξεις στα πλαίσια
των μαθημάτων του ΠΜΣ, οι μετακινήσεις φοιτητών για
εκπαιδευτικούς σκοπούς, 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 εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό
το 70% του εθνικού διαμέσου διαθεσίμου ισοδύναμου
εισοδήματος. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό των εισακτέων είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, δημόσιοι υπάλληλοι,
των οποίων το ατομικό εισόδημα και το οικογενειακό
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα υπερβαίνουν αυτοτελώς,
το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του
εθνικού διαμέσου διαθεσίμου ισοδύναμου εισοδήματος,
προβλέπεται ότι ο αριθμός των αιτουμένων απαλλαγής
διδάκτρων θα είναι 5 φοιτητές και όχι 12 που αποτελεί το
30% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού εισακτέων
(40). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτουμένων απαλλαγής διδάκτρων φοιτητών θα είναι μεγαλύτερος του 5
θα γίνει ανάλογη προσαρμογή του προϋπολογισμού (έως
τον αριθμό 12 απαλλασσόμενων διδάκτρων φοιτητών).
Τέλος, επιπρόσθετα στις υποτροφίες βάσει οικονομικών κριτηρίων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών
βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.
Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω το πρόγραμμα
είναι βιώσιμο οικονομικά με μέσο κόστος ανά φοιτητή
(που δεν λαμβάνει υποτροφία) στα 4.080 € για τα 3 εξάμηνα στον κύκλο. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε
δόσεις κατά τη διάρκεια φοίτησης. Σε περίπτωση που
προκύψουν έσοδα από άλλες πηγές (όπως αυτές παρατίθενται παραπάνω), τότε θα υπάρχει και ανάλογη μείωση
του τέλους φοίτησης επιστρέφοντας το ποσό της χρηματοδότησης 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, 27 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
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