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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 81 (1)
  Επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΠΜΣ) Τμήματος Οικονομικών Επι-

στημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει-

ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης (ΑΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc 

Law and Economics)». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Aριθμ. συνεδρίασης 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 διατά-
ξεις 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, 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 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 4334/2017) 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 Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, 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 δια-
δίκτυο “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. Tην 5243/12.6.2015 (ΦΕΚ 1329/2.7.2015, τ. Β΄) από-
φαση των Πρυτάνεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας και 
Α.Π.Θ. με θέμα «Έγκριση Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμή-
ματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Δίκαιο και Οικο-
νομικά (Msc “Law and Εconomics”).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτρο-
πής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά, (συνεδρίαση αριθμ. 
9/20.3.2018).

13. Την απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επι-
τροπής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά (Msc “Law 
and Εconomics”) για την τροποποίηση της εισήγησης 
επανίδρυσης του προγράμματος, (συνεδρίαση αριθμ. 
11/3.7.2018).

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Νομικής της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.).

15. Τις ομόφωνες αποφάσεις των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (έκτακτη συνεδρίαση 13/3.4.2018 θέμα 
2ο) και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση 104/20.3.2018 θέμα 2ο) που εγκρίνουν την εισήγη-
ση επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Οικονομικά 
(Msc “Law and Εconomics”)».

16. Τις ομόφωνες αποφάσεις των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (έκτακτη συνεδρίαση 19/9.7.2018 θέμα 1ο) 
και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
112/5.7.2018) που εγκρίνουν την τροποποίηση της εισή-
γησης επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Οικονομικά 
(Msc “Law and Εconomics”)».

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διιδρυματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά 
(MSc Law and Economics» του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμή-
ματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (αριθμ. συνεδρί-
ασης 01/24-04-2018).

18. Την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αρ. συνε-
δρίασης 2958/12 και 13-4-2018).

19. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 29/27-4-2018).

20. Το 108476.Ζ1/29.6.2018 έγγραφο του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί αναπομπής 
της απόφασης για την επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Δίκαιο 
και Οικονομικά (Msc “Law and Εconomics”)».

21. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της τροποποίησης της εισήγησης επανίδρυσης και 
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά (MSc “Law and 
Economics”)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (αρ. συνεδρίασης 4/09-07-2018).

22. Την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αρ. συνε-
δρίασης 2962/06 και 09-7-2018).

23. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 38/11-7-2018).

24. Το 137494/Ζ1/22.8.2018 έγγραφο του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επανί-
δρυση του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομικά (Msc “Law and 
Εconomics”».

25. Το με αριθμ. 1647 της 23.6.2014 έγγραφο της 
Α.ΔΙ.Π., από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής της Νο-
μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

26. Το με αριθμ. 828/27-2-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
και το με αριθμό πρωτοκόλλου 4680/12-5-2015 έγγρα-
φο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από 
τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019 τη 
λειτουργία/ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο 
και Οικονομικά (MSc “Law and Economics”)» σύμφωνα 
με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
οργανώνουν και λειτουργούν/ιδρύουν από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίκαιο και 
Οικονομικά (MSc “Law and Economics”)» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η έρευ-
να αφ’ ενός μεν του νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο 
λειτουργεί η οικονομία, αφ’ ετέρου δε των οικονομικών 
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αποτελεσμάτων των διαφόρων δικαιϊκών ρυθμίσεων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. Σκοπός του 
Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της 
επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία 
και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξει-
δικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη 
προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική 
σταδιοδρομία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) στο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc “Law and 
Economics”)» και έχει τρεις ειδικεύσεις: Α) Δίκαιο και Οι-
κονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων (Law, Economics 
and Business) Β) Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής 
Πολιτικής (Law, Economics and Government Policy) και 
Γ) Δίκαιο και Οικονομικά (Law and Economics).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυ-
χιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών 
γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων 
ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια γνωστι-
κού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου και της Οι-
κονομίας. Μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), στο Δ.Π.Μ.Σ. 
δύνανται επίσης να εγγραφούν πτυχιούχοι άλλων σχο-
λών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομο-
ταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις 
και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό 
λειτουργίας του προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και 
περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) 
εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Δ.Π.Μ.Σ. 
μερικής φοίτησης καταλαμβάνει διπλάσιο, αντιστοίχως, 
αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) 
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, τριά-
ντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) υποχρε-
ωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα κορμού), 
τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα μαθή-
ματα του Β΄ εξαμήνου

[δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) μαθήματα επιλογής 
ειδίκευσης] και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
του Γ΄ εξαμήνου.

Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, το Δ.Π.Μ.Σ. «Δί-
καιο και Οικονομία» προσφέρει επιπλέον και δύο (2) μα-
θήματα υποβάθρου που στόχο έχουν να παρέχουν στους 
φοιτητές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και ορολογία 
στα επιστημονικά πεδία που κείνται εκτός του κύκλου 
των προπτυχιακών τους σπουδών, έτσι ώστε αυτοί να 
μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις διεπι-
στημονικές προσεγγίσεις των μαθημάτων του Προγράμ-
ματος. Τα μαθήματα υποβάθρου αυτά είναι τα εξής: 1) Ει-
σαγωγή στα Οικονομικά και 2) Εισαγωγή στην Επιστήμη 
του Δικαίου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών 
δεν είναι υποχρεωτική, δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονά-
δες και δεν προσμετρώνται για την απόκτηση του ΜΔΕ.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται 
στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα 
διδασκαλίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι 
το παρακάτω:

Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα διδακτικά 
εξάμηνα ως εξής:

1ο Εξάμηνο:

Μαθήματα Ώρες ECTS
Δίκαιο και Οικονομικά, υπό το πρίσμα 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά της κυβερνητικής 
πολιτικής 30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά των ιδιωτικών 
συναλλαγών 30 7,5

Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων μεταξύ 
Δικαίου και Οικονομικών 30 7,5

2ο Εξάμηνο:
Ειδίκευση Ι: Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των 

Επιχειρήσεων

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Εταιρική Διακυβέρνηση 30 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά των Επιχειρήσεων 30 7,5
Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρα-
κάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από 
την ειδίκευση ΙΙ)

Ώρες ECTS

Τραπεζικό Δίκαιο και Οικονομικά 30 7,5
Χρηματοοικονομική και Δίκαιο της Κεφα-
λαιαγοράς 30 7,5

Νομικό Πλαίσιο και Οικονομική Ανάλυση 
των Εργασιακών Σχέσεων 30 7,5

Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Οικονομική ανά-
λυση των Νέων Τεχνολογιών 30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά της Ιδιωτικής και 
Κοινωνικής Ασφάλισης 30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά των Ξένων Επεν-
δύσεων και της Χρηματοδότησης της 
Ανάπτυξης

30 7,5

Προστασία του Καταναλωτή: Οικονομικό 
Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο 30 7,5
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Ειδίκευση ΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής 
Πολιτικής
Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Προστασία του Ανταγωνισμού: 
Οικονομικό Υπόβαθρο και Νομικό Πλαίσιο 30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά του Περιβάλλοντος 30 7,5
Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρα-
κάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από 
την ειδίκευση Ι)

Ώρες ECTS

Ειδικά Θέματα Ανταγωνισμού: Καταχρη-
στική εκμετάλλευση Δεσπόζουσας θέσης, 
Κάθετες Σχέσεις και άλλα θέματα

30 7,5

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
Οικονομικά του Περιβάλλοντος 30 7,5

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 30 7,5
Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας 30 7,5
Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Εποπτεία Τραπεζών 30 7,5
Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνές Εμπόριο 30 7,5
Ποινική καταστολή του Οικονομικού 
Εγκλήματος και της διαφθοράς 30 7,5

Ειδίκευση ΙΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά
Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Ένα από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα 
της ειδίκευσης Ι 30 7,5

Ένα από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα 
της ειδίκευσης ΙΙ 30 7,5

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω) Ώρες ECTS
Ένα από τα μαθήματα επιλογής 
της ειδίκευσης Ι 30 7,5

Ένα από τα μαθήματα επιλογής 
της ειδίκευσης ΙΙ 30 7,5

Η επιλογή του συνδυασμού των υποχρεωτικών μα-
θημάτων της τρίτης ειδίκευσης θα γίνεται υπό συγκε-
κριμένους περιορισμούς οι οποίοι θα προσδιορίζονται 
ετησίως από την ΕΔΕ.

Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν τα ακό-
λουθα: Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου πλήρους φοίτη-
σης κατανέμονται στο πρώτο (Α) και τρίτο (Γ) εξάμηνο 
μερικής φοίτησης. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μα-
θήματα επιλογής του Β΄ εξαμήνου πλήρους φοίτησης 
κατανέμονται στο δεύτερο (Β) και στο τέταρτο (Δ) εξά-
μηνο μερικής φοίτησης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο πέμπτο (Ε) 
και στο έκτο (ΣΤ) εξάμηνο μερικής φοίτησης.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

O αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για κάθε ακα-
δημαϊκό έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα έξι 
36 φοιτητές.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Στη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο-
νομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής 

Σχολής του ΑΠΘ καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών και 
Τμημάτων των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ή 
και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, όπως και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
04-08-2017).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. διατίθε-
ται η υλικοτεχνική υποδομή κυρίως του επισπεύδοντος 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και, δευτερευόντως, του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (αίθουσες, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά 
μέσα. εργαστήρια, νησίδες Η/Υ κ.λπ.).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ .θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημα-
ϊκό έτος 2025–2026 με δυνατότητα ανανέωσης και 
λειτουργίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017.

Άρθρο 11
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, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και την αριθμ. 216772/
Ζ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/2017 Β’), ο προϋ-
πολογισμός λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται 
στο ποσό των 175.600,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες 
εσόδων και δαπανών ως εξής:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

Ιδιωτικούς φορείς (τέλη φοίτησης, κ.λπ.) 175.600,0 €
Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 00,0 €

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων 

δημόσιου τομέα
00,0 €

Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συ-
νεργαζόμενων φορέων 00,0 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 175.600,0 €

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
1.1 Αμοιβές τακτικού και εκτάκτου Διδα-
κτικού Προσωπικού που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.

51.000,00 €

1.2 Αμοιβές Διοικητικού και Τεχνικού 
Προσωπικού 18.000,00 €
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2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
2.1 Δαπάνες Υποτροφιών (με εισοδηματι-
κά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης) 62.400,0 €

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
3.1 Δαπάνες μετακινήσεων εξωτερικού 1.500,0 €
3.2 Δαπάνες μετακινήσεις εσωτερικού 1.500,0 €
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
4.1 Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 2.990,0 €
4.2 Βιβλία και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό 1.500,0 €
5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5.1 Δαπάνες αναλωσίμων 750,0 €
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
6.1 Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής 500,0 €
6.2 Δαπάνες οργάνωσης διαλέξεων/ημε-
ρίδων/συνεδρίων 1.500,0 €

7. ΥΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
7.1 30% υπέρ του Ιδρυμάτων 33.960,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 175.600,0 €

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης.
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, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν. 4485/2017 το 30% του αρχικού προϋπολογισμού πα-
ρακρατείται από τα πανεπιστήμια για κάλυψη λειτουργι-
κών εξόδων των Ιδρυμάτων και κυρίως άλλων προγραμ-
μάτων χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 
περίπου 35% των φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη 
φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών (με εισοδηματικά 
(30%) ή ακαδημαϊκά κριτήρια (περίπου 5%). Συνυπολο-
γίζοντας τις παραπάνω κρατήσεις και παροχές καθώς 
και την εύλογη ωριαία αμοιβή των διδασκόντων (Μέλη 
ΔΕΠ και υπόλοιπες κατηγορίες) που ανέρχεται στα 100 
ευρώ, παρατέθηκε στο άρθρο 11 ο ενδεικτικός ετήσιος 
προϋπολογισμός με βάση τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
στα 4.800 ευρώ για τα τρία εξάμηνα. Όταν προκύπτουν 
εναλλακτικές πηγές εσόδων όπως προαναφέρθηκαν 
(χορηγίες, κληροδοτήματα, χρηματοδότηση από προ-
γράμματα, έκτακτη χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε 
θα υπάρχει και ανάλογη υποχρεωτική μείωση του τέλους 
φοίτησης επιστρέφοντας το ποσό της χρηματοδότησης 
στους φοιτητές με τη μορφή εκπτώσεων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   

 Αριθμ. 129 (2)
Καθορισμός τομέων ευθύνης - αρμοδιοτήτων 

των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακε-

δονίας - Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 147/1990 (Α’ 56) «Μετονομασία της Ανωτάτης 

Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών -
Μετονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθμιση των θεμά-
των που ανακύπτουν».

2. Το π.δ. 88/2013 (Α’ 129) «Μετονομασία του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση 
σχολών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
«Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και ειδι-
κότερα την περ. η’ της παρ. 15.

4. Την αριθμ. 134183/Z1/8.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468) δι-
απιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για την εκλογή: α) ως Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Στυλιανού Κατρανίδη, 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και β) ως Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας των i) Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, Καθη-
γήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμέ-
νης Πληροφορικής, ii) Δημητρίου Κυρκιλή, Καθηγητή 
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών και iii) Δημητρίου Χανδράκη, 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης, με θητεία τεσσάρων ετών, ήτοι 
από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

5. Την 102/5.9.2018 απόφαση του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας περί καθορισμού της σειράς 
με την οποία τον αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις αν 
απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα κα-
θήκοντά του.

6. Την 1/6.9.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και τη σειρά με την οποία οι Αντιπρυτάνεις 
αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν απουσιάζει ή κωλύεται 
προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντα του, ως εξής:

Α. Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, με τετραετή θητεία, ήτοι από 1.9.2018 μέχρι 
31.8.2022, ως ακολούθως:

i) H Ευγενία Αλεξανδροπούλου του Κωνσταντίνου, Κα-
θηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμέ-
νης Πληροφορικής, ορίζεται Αντιπρύτανης Οικονομικών, 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, και της μεταβιβάζο-
νται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
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1. Στην εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητας της στο Πρυ-
τανικό Συμβούλιο.

2. Στην έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων όλου 
του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

3. Στην έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών όλου 
του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

4. Στην υπογραφή εντύπων που υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά σε πληροφοριακά συστήματα που αφορούν 
τον τομέα ευθύνης της.

5. Στην υπογραφή συμβάσεων για πρόσληψη προσω-
πικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

6. Στην υποβολή δήλωσης στοιχείων εκκαθαριστή για 
πληρωμές μέσω ΕΑΠ.

7. Στη σύναψη, ως εκπροσώπου του Πανεπιστημίου, 
συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια υλικών, ειδών 
εξοπλισμού και συμβάσεων μίσθωσης και εκμίσθωσης 
ακινήτων.

8. Στην έκδοση πράξεων συγκρότησης επιτροπών δι-
ενέργειας διαγωνισμού μισθώσεων και εκμισθώσεων 
ακινήτων.

9. Στην έκδοση πάσης φύσεως διακηρύξεων για την 
εκτέλεση προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων 
ακινήτων.

10. Στην έκδοση και υπογραφή των επιταγών όσον 
αφορά:

i. την κίνηση του τρεχούμενου λογαριασμού ταμειακής 
διαχείρισης του Πανεπιστημίου 26052 και

ii. σε ποσά έως 880,41 ευρώ μόνη της και μαζί με τον 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης για 
ποσά πάνω από 880,41 ευρώ.

11. Στην υπογραφή των συμβάσεων του Πανεπιστη-
μίου που συνάπτονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών Τα-
κτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων.

12. Στην υπογραφή Διακηρύξεων και προκηρύξεων 
Δημοσίων Διαγωνισμών (συνοπτικών, ανοικτών, διε-
θνών, κλειστών, πλειοδοτικών) για προμήθειες, παροχή 
υπηρεσιών και μισθώσεις/εκμισθώσεις ακινήτων.

13. Στην εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών 
και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρω-
μής, προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής που βα-
ρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανε-
ξαρτήτως ποσού, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϊστάμενο Λογιστη-
ρίου.

14. Στην υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων προς 
τον Τύπο, για δημοσίευση προκηρύξεων, διαγωνισμών, 
τεχνικών έργων και μελετών.

15. Στην υπογραφή εγγράφων με τα οποία ανα-
κοινώνεται στους ενδιαφερομένους η κατακύρωση 
διαγωνισμών, σε εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων 
οργάνων.

16. Στην υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώ-
σεων και ανατροπών ανάληψης υποχρεώσεων, με τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

17. Στην υπογραφή περιλήψεων και των αποφάσε-
ων κατακυρώσεων των διαγωνισμών καθώς και όλων 

των αποφάσεων των ενδιάμεσων σταδίων των διαγω-
νισμών.

18. Στην υπογραφή Γραμματίων Είσπραξης που αφο-
ρούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπο-
λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, με τον Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϊστά-
μενο Λογιστηρίου.

19. Στη σύναψη, ως εκπροσώπου του Πανεπιστημί-
ου, συμβάσεων που αφορούν στην εκτέλεση τεχνικών 
έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, σε 
μισθώσεις και εκμισθώσεις.

20. Στην έκδοση πάσης φύσεως διακηρύξεων - περι-
λήψεων για την εκτέλεση τεχνικών έργων, μικροέργων, 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

21. Θέματα σχετικά με την εποπτεία των τεχνικών έρ-
γων που υλοποιούνται στο Ίδρυμα, την εποπτεία της 
επάρκειας και καλής λειτουργίας των υποδομών, καθώς 
και των αναγκών σε συντηρήσεις και επισκευές, όπως 
και την εποπτεία για τον ποιοτικό έλεγχο των τεχνικών 
έργων και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

22. Στην έκδοση αποφάσεων επί των εισηγήσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα λειτουργίας 
εγκαταστάσεων - υποδομών, τεχνικών έργων, μελετών, 
τεχνικών προδιαγραφών και παροχής συναφών υπη-
ρεσιών.

23. Θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και προγραμμα-
τισμό των τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υπο-
δομών του Πανεπιστημίου.

24. Θέματα σχετικά με το χωροταξικό και κτιριακό σχε-
διασμό και προγραμματισμό του Πανεπιστημίου και την 
εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

25. Θέματα σχετικά με τη σχεδίαση, υλοποίηση και 
λειτουργία της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

26. Θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία 
των υπηρεσιών πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύ-
ων σε ό,τι αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών, 
εκτός των θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή και 
ακαδημαϊκή κατάσταση του προσωπικού.

ii) Ο Δημήτριος Κυρκιλής του Παναγιώτη, Καθηγητής 
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών, ορίζεται Αντιπρύτανης Διοικη-
τικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτη-
τικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού 
προσωπικού του Ιδρύματος και του μεταβιβάζονται οι 
αρμοδιότητες που αφορούν:

1. Εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητας του στο Πρυτα-
νικό Συμβούλιο.

2. Στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3. Στην υπηρεσιακή κατάσταση του Διοικητικού Προ-
σωπικού και των Ειδικών κατηγοριών Διδακτικού και 
Εργαστηριακού Προσωπικού του Ιδρύματος, πλην των 
πειθαρχικής φύσεως ζητημάτων.

4. Στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, κα-
θώς και τα προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου.
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5. Θέματα σχετικά με τα προτεινόμενα πανεπιστημιακά 
συγγράμματα των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

6. Θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία 
των Ακαδημαϊκών Μονάδων.

7. Στην εισήγηση θεμάτων οργάνωσης των διοικη-
τικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την εκπαίδευση και 
κατάρτιση των διοικητικών στελεχών του, καθώς και την 
προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα σχε-
δίων για τον Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό του.

8. Στις αποφάσεις για τη χορήγηση εκπαιδευτικών 
αδειών και εν γένει αδειών μετακίνησης όλων των κα-
τηγοριών του προσωπικού του Πανεπιστημίου, καθώς 
και χρηματοδότησης ταξιδιών των ανωτέρω για ακαδη-
μαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε εκτέλεση αποφά-
σεων των αρμοδίων οργάνων.

9. Στην έκδοση και υπογραφή πράξεων που αφορούν 
στη χορήγηση αδειών στους Καθηγητές και Λέκτορες 
του Ιδρύματος, για εκπαιδευτικούς λόγους, για συμ-
μετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια/διαλέξεις, για Πανεπι-
στημιακές ανταλλαγές και παρουσίαση σεμιναρίων και 
διαλέξεων σε άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς.

10. Στη χορήγηση αδειών κατοχής β’ θέσεως και πα-
ροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, διεθνείς Οργανι-
σμούς κ.λπ. του διδακτικού προσωπικού.

11. Στην υπογραφή των πιστοποιητικών υπηρεσιακών 
μεταβολών του εν γένει εκπαιδευτικού προσωπικού και 
του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

12. Στην υπογραφή των πράξεων πρόσληψης και των 
συμβάσεων εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

13. Στην εισήγηση ή/και προώθηση θεμάτων σχετικών 
με τον ορισμό Καθηγητών και Λεκτόρων σε επιτροπές 
του ΔΟΑΤΑΠ, των Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Ορ-
γανισμών.

14. Στην υπογραφή αντιγράφων πτυχίων, μεταπτυχια-
κών και διδακτορικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών, βε-
βαιώσεων, επιστολών, τα οποία προορίζονται για χρήση 
στο εξωτερικό, καθώς και την υπογραφή παραρτήματος 
διπλώματος πτυχιούχων και διπλωματούχων.

15. Θέματα εγγραφών και κατατάξεων πτυχιούχων ή 
αλλοδαπών φοιτητών μετεγγραφών φοιτητών καθώς και 
ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού με Α.Ε.Ι. άλλων 
χωρών.

16. Θέματα φοιτητικής μέριμνας που αφορούν κυρίως 
σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, Υποτροφίες, 
Βραβεία, μεταφορά φοιτητών για εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις, μετά από σχετικές αποφάσεις αρμοδίων οργάνων.

17. Στην εποπτεία και συντονισμό δράσεων συμβου-
λευτικής και υποστήριξης των φοιτητών, την εποπτεία 
των δομών συμβουλευτικής του Ιδρύματος καθώς και 
θέματα σχετικά με το Συνήγορο του Φοιτητή και ειδικές 
ομάδες φοιτητών.

18. Στην προώθηση θεμάτων σχετικών με ευρωπαϊκά 
προγράμματα, καθώς και το Πρόγραμμα Erasmus+ στο 
οποίο ορίζεται Επιστημονικά Υπεύθυνος.

19. Στην υπογραφή βεβαιώσεων σχετικών με την κι-
νητικότητα στο εξωτερικό Καθηγητών, Λεκτόρων και 
φοιτητών, στο πλαίσιο των συμφωνιών με Πανεπιστήμια 
της αλλοδαπής.

20. Στη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιό-
τητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.), την εισήγηση στα αρ-
μόδια όργανα επί θεμάτων διασφάλισης ποιότητας και 
την προώθηση της αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων, 
δομών και διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών του 
Ιδρύματος.

21. Θέματα σχετικά με την εποπτεία των διαδικασιών 
εσωτερικών υποθέσεων και προληπτικών ελέγχων, δε-
οντολογίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας.

22. Στη λειτουργία του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας 
και Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

23. Θέματα για το σχεδιασμό και την εποπτεία δράσε-
ων του Ιδρύματος που σχετίζονται με Πρακτική Άσκηση, 
Διασύνδεση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα).

24. Θέματα σχετικά με δομές και διαδικασίες για υλο-
ποίηση εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος στον 
τομέα των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων.

25. Στην έκδοση και υπογραφή πράξεων και εγγρά-
φων σχετικά με την έγκριση, έκδοση και διανομή των 
συγγραμμάτων και σημειώσεων.

26. Στη λειτουργία της φοιτητικής εστίας Καλαμαριάς 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

27. Στην Προεδρία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 48 
παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

28. Την έκδοση του περιοδικού «Τα Νέα του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας».

iii) Ο Δημήτριος Χανδράκης του Αιμιλίου, Καθηγητής 
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης, ορίζεται Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου 
Εκπαίδευσης και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες 
που αφορούν:

1. Στην εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητας του στο Πρυ-
τανικό Συμβούλιο.

2. Στην υπογραφή πράξεων πρόσληψης και των συμ-
βάσεων πανεπιστημιακών υποτρόφων.

3. Στην Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών και Δια-
χείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.), με τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται 
στις διατάξεις των άρθρων 55 και 87 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

4. Θέματα σχετικά με το σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και χρηματοδότηση εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών 
Προγραμμάτων.

5. Θέματα σχετικά με την εκπόνηση στρατηγικής και 
την προώθηση δομών και υποδομών για την ανάπτυξη 
της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνογνωσίας και της 
επιχειρηματικότητας.

6. Θέματα σχετικά με την προώθηση της βιώσι-
μης ανάπτυξης, της ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης των κτιρίων και υποδομών του Πανεπι-
στημίου.

7. Θέματα σχετικά με τις πολιτιστικές, κοινωνικές, πε-
ριβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες όλων των 
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυ-
τάνεις ασκούνται από αυτούς και μόνο στην περίπτωση 
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προσωρινής απουσίας ή κωλύματος τους, για οποιονδή-
ποτε λόγο, ασκούνται από τον Πρύτανη, χωρίς αυτό να 
συνιστά παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων.

Β. Καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Σε περίπτωση προσωρινής 
απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του, ο 
Πρύτανης αναπληρώνεται κατά σειρά, από τον Αντιπρύ-
τανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικής Μέριμνας εφόσον δε αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται από την Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμ-

ματισμού και Ανάπτυξης και εφόσον και αυτή απουσιάζει 
ή κωλύεται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου 
Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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