
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειρι-
στών αφερεγγυότητας έτους 2022.

2 Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Strategic 
Marketing (Στρατηγικό Μάρκετινγκ)» του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 18/31.5.2022 (1)
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειρι-

στών αφερεγγυότητας έτους 2022.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και 

παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) 
και ιδίως των άρθρων 231 και 232 αυτού, όπως ισχύουν 
μετά την τροποποίηση του άρθρου 232 με το άρθρο 37 
του ν.  4818/2021 (Α’ 124),

2. την υπό στοιχεία 44898 ΕΞ 2021/13.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 
«Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης 
Αφερεγγυότητας» (Β’ 1615),

3. την υπό στοιχεία 30757 ΕΞ 2021/12.3.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 
«Ορισμός του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής 
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» (ΥΟΔΔ 369),

4. την υπ’ αρ. 91756/23.7.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Ρύθμιση ζη-
τημάτων διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 
ν.  4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύ-
τερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» για την απόκτηση 
πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας» (Β’ 3273),

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2022 
για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυ-
ότητας, που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την 
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 6 μ.μ.

Για την εξειδίκευση των εξεταζόμενων γνωστικών 
αντικειμένων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 
3/22.7.2021 απόφαση της Επιτροπής (Β’ 3452).

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο διεξα-
γωγής των εξετάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον 
ν. 4738/2020 και την υπ’  αρ. 91756/23.7.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 
(Β’ 3273). 

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 της ίδιας απόφασης 
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογη-
τικών πρέπει να γίνει μέχρι την 14.09.2022, στις 7 μ.μ., 
γίνεται δε σε ιστότοπο που θα ανακοινωθεί από την Ειδι-
κή Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (δηλαδή η 
ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στο keyd.gov.gr/νεα). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 79794 (2)
Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Strategic 

Marketing (Στρατηγικό Μάρκετινγκ)» του Τμή-

ματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οι-

κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α´ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν.  3108/1954 (Α’ 314).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γε-
νικού Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης» (Α’ 134, διόρθωση σφάλματος 
Α’ 140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α’ 106).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37, 43-45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. α) Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργι-
κή απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 
και β) την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:  
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.  4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4485/2017 (Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 
«Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν.  4485/2017 (Α´114)» και στ) 45070/Ζ1/19-3-
2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´38) 
“Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις”».

9. Τη υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8- 2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπ’ αρ.: α) 2261/
7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με αριθμό 
2705/8-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και β) 22103/5-11-2021 
(ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) και 43095/26-1-2022 (ΑΔΑ: 
6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) περί ανασυγκρότησης της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών (συνεδρίαση με αριθμό 143/25-11-
2021) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Strategic 
Marketing (Στρατηγικό Μάρκετινγκ)».

13. Την υπ’ αρ. 56512/21-3-2022 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση με αριθμό 31/15-3-2022).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Strategic Marketing 
(Στρατηγικό Μάρκετινγκ)» του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης (Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. οργανώνει 
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αγ-
γλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Strategic Marketing (Στρατηγικό Μάρκετινγκ)», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Strategic Marketing (Στρα-
τηγικό Μάρκετινγκ)», είναι η παροχή εκπαίδευσης και 
εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απο-
φοίτους/-ες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο 
της Στρατηγικής Μάρκετινγκ.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Strategic 
Marketing (Στρατηγικό Μάρκετινγκ)», είναι:

- Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιο-
χή της Επιστήμης της Διοίκησης Μάρκετινγκ, της Στρατη-
γικής και της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ με την εκπόνηση 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτο-
ρικών διατριβών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών και 
διεθνών projects με αναζήτηση χρηματοδότησης από 
εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς φορείς.
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- Η καταξίωση του Π.Μ.Σ. μεταξύ των καλύτερων μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων της Ευρώπης στο αντικείμενο 
του Μάρκετινγκ και της Στρατηγικής Μάρκετινγκ και η 
σύνδεσή του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο των 
αντίστοιχων προγραμμάτων.

- Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντι-
κείμενο του Μάρκετινγκ, και

- Η προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευ-
θυντές/-τριες και στελέχη Μάρκετινγκ, Διευθυντές/-τριες 
Μάρκας (Βrand Managers), Διευθυντές/-τριες και στελέ-
χη Πωλήσεων, Στελέχη Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Στελέχη 
Διαφημιστικών εταιρειών, σε όλες τις εμπορικές επιχει-
ρήσεις και υπηρεσίες, όπως επίσης και τους οργανισμούς 
της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι απόφοιτοι/-ες, έχοντας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, θα μπορούν να καλύψουν θέσεις εξειδικευμέ-
νων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, θέσεις 
σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και να 
ιδρύσουν δική τους καινοτόμα επιχείρηση.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Master in Strategic 
Marketing (Στρατηγικό Μάρκετινγκ)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/-ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:

1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οι-
κονομικών Επιστημών, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, 
Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστη-
μών καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών 
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει 
αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ν. 3328/2005, Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.  4485/2017, μπορούν να εγ-
γραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος 
ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύμα-
τος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο 
σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Υποψήφιοι/-ιες μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι/-ες 
φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες θα έχουν περατώσει επι-
τυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη 
των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 

οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρί-
σης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια 
απαιτείται να συμπληρώσει συνολικά ενενήντα (90) πι-
στωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής:

α) Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 
των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) του πρώ-
του (Α’ ) και δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου.

β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, παρουσίαση 
και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) εξα-
μηνιαία μαθήματα, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο 
πρώτο (Α’ ) εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα επιλογής 
στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο. Επίσης για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται και η 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
κατά το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο. Στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο οι φοι-
τητές/-τριες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να κάνουν 
τρίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση στον τομέα 
του Μάρκετινγκ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους/τις μετα-
πτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες είναι υποχρεωτική.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. και ως γλώσσα εκ-
πόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
ορίζεται η αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 
3099/30-3-2022) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

- Καθηγητές/-τριες του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών.

- Καθηγητές/-τριες άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλ-
λων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

- Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος.

- Ομότιμοι/-ες καθηγητές/-τριες και Αφυπηρετήσα-
ντα μέλη Δ.Ε.Π. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Ει-
δικοί Επιστήμονες ή διδάσκοντες/-ουσες βάσει του π.δ. 
407/1980 (Α’ 112), οι οποίοι/-ες είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος.
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- Ερευνητές/-τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών 
κέντρων ή αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων κέντρων ή 
ινστιτούτων της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, σε περίπτωση που 
δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγορι-
ών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει 
διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητών/-τριών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Επιπλέον η Συνέλευση με 
απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Δι-
ευθυντή/-τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέ-
πτες/-τριες, καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας 
σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν.  4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη 
κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του 
ν. 4485/2017 ανέρχεται συνολικά σε εννιακόσιες επτά 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (907.500,00 €) και αναλύεται 
ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 

λογισμικού 36.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 24.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 15.500,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων/-ουσών του Π.Μ.Σ. 32.000,00 €

5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών/-τριών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 35.500,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 

κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση τουΠ.Μ.Σ.

170.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 

του Π.Μ.Σ.
90.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του 

ν. 4485/2017
26.000,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης

90.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 

οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου, κ.λπ.)

36.000,00 €

11. Δαπάνες ενοικίου, κοινής ωφέλειας 105.000,00 €

12. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(30% Τελών Φοίτησης)

247.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 907.500,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 

φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των πέντε χι-
λιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €) ανά φοιτητή/-τρια.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033462806220004*
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