
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικαιροποίηση Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

2 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ναυτι-
λία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και 
Πολιτική (MSc in Shipping and Sea Transports: 
Economics and Politics)» του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 92601 (1)
Επικαιροποίηση Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-

λεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.   

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 13, 

του Κεφ. ΣΤ΄ των άρθρων 30-45 και του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2. Την υπό στοιχεία 108182/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσά-
ρων Αντιπρυτάνεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο», 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

3. Την υπ’ αρ. 88207/01.09.2020 πράξη Πρύτανη συ-
γκρότησης της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπι-
στημίου.

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνο-
λογίας «Επικαιροποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών» (αρ. συν. 117/11.03.2021).

5. Την υπ’ αρ. 77463/18.12.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αρ. συν. 348/
05.12.2018) «Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της 
Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανε-
πιστημίου» (Β΄ 6070).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
εγκρίνεται:

Η προσθήκη της κάτωθι παραγράφου στην υπ’ αρ. 
77463/18.12.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Χαροκο-
πείου Πανεπιστημίου (αρ. συν. 348/05.12.2018) «Έγκρι-
ση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής 
Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Β΄ 6070), 
μετά την παράγραφο με τίτλο «Διαγραφή υποψηφίων 
διδακτόρων» και πριν την παράγραφο με τίτλο «Μετα-
βατικές διατάξεις», ως εξής:

«Ξενόγλωσσο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών»
Για αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες, που δεν 

ομιλούν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (δεν κατέχουν 
πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασί-
ου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας), παρέχεται η δυνατότητα 
εγγραφής σε ξενόγλωσσο πρόγραμμα διδακτορικών 
σπουδών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω και την προσκόμιση των αντί-
στοιχων δικαιολογητικών. Ο υποψήφιος διδάκτορας 
εγγράφεται σε αυτό μετά από αιτιολογημένη απόφα-
ση της Συνέλευσης που εξειδικεύει τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή 
η συγγραφή της πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής 
πραγματοποιείται αποκλειστικά στα αγγλικά, και ο τίτλος 
σπουδών εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα. Επίσης όλες 
οι τυχόν προβλεπόμενες ερευνητικές και ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. 2743 (2)
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ναυτι-

λία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και 

Πολιτική (MSc in Shipping and Sea Transports: 

Economics and Politics)» του Τμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Τμήματος Οι-

κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τις διατά-
ξεις του Κεφ. ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ιδίως του άρθρου 32, καθώς και τις τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργού-
μενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.

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

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189).

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

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιω-
σιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α΄ 129).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131).

11. Την απόφαση της υπ’ αρ. 8/2.2.2021 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών και την απόφαση της υπ’ αρ. 8/27.1.2021 συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών σχετικά με την έγκριση της εισήγησης ίδρυ-
σης του ΔΠΜΣ με τίτλο «Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφο-
ρές: Οικονομική και Πολιτική (MSc in Shipping and Sea 
Transports: Economics and Politics)».

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ 
των συνεργαζομένων Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

13. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της ιδρύσεως 
και λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ναυτιλία και Θαλάσσιες 
Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική (MSc in Shipping 
and Sea Transports: Economics and Politics)» των Τμη-
μάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Οικονο-
μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (αρ. 
συνεδρίασης 1/8.2.2021).

14. Τα υπ’ αρ. 16643/9.7.2020 και 13374/27.11.2019 
έγγραφα της ΕΘ.Α.Α.Ε. (νυν Α.ΔΙ.Π.) και της Α.ΔΙ.Π., από 
τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αντίστοιχα.

15. Την απόφαση της υπ’ αρ. 13/10.2.2021 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της έγκρισης ίδρυσης του ΠΜΣ «Ναυτιλία και Θαλάσσιες 
Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική (MSc in Shipping 
and Sea Transports: Economics and Politics)», το υπ’ αρ. 
2225/11.2.2021 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην αρμόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
το απόσπασμα πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης της 
Συγκλήτου και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν ελήφθη 
καμία σχετική απάντηση.

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

Εγκρίνουμε την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ναυ-
τιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολι-
τική (MSc in Shipping and Sea Transports: Economics 
and Politics)» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (επι-
σπεύδον) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 με τίτλο «Ναυτιλία & 
Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική & Πολιτική (MSc in 
Shipping and Sea Transports: Economics and Politics)» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο- Σκοπός

1. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικο-
νομική & Πολιτική (MSc in Shipping and Sea Transports: 
Economics and Politics)» θα συνδυάζει μαθήματα από 
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τρεις γνωστικούς χώρους: Οικονομικά των Θαλάσσιων 
Μεταφορών και της Ναυτιλίας, Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και Διεθνείς Σχέσεις και για το λόγο αυτό δι-
οργανώνεται από τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (επι-
σπεύδον Τμήμα) και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας. Το αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η 
εκπαίδευση στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν απο-
τελεσματικά τις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις 
που σχετίζονται με τα επιστημονικά πεδία της θεματικής 
του ΔΠΜΣ, και η προσφορά σοβαρών ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών προοπτικών μέσω της προαγωγής της 
επιστημονικής γνώσης, της μελέτης και της έρευνας των 
εν λόγω επιστημονικών πεδίων.

2. Κεντρικός σκοπός του Προγράμματος είναι η, μέσω 
της παροχής γνώσεων σε βάθος σε συνδυασμό με την 
αντίστοιχη πρακτική εμπειρία, δημιουργία στελεχών 
που, κατόπιν μιας πλήρους προετοιμασίας για μια επι-
τυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, θα είναι εφο-
διασμένα με εξειδικευμένες γνώσεις, και θα μπορούν 
να απασχοληθούν σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, οι 
οποίοι είτε υφίστανται σήμερα είτε εκτιμάται πως θα 
δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον σε οικονομικές δρα-
στηριότητες σχετιζόμενες με τις προοπτικές ανάπτυξης 
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, στους κλάδους 
των θαλασσίων μεταφορών και της διαχείρισης της εφο-
διαστικής αλυσίδας.

3. Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:
- η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου-

δών,
- η δημιουργία κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού 

με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία για την 
στελέχωση επιχειρήσεων και οργανισμών στις θαλάσσι-
ες μεταφορές και την ναυτιλία,

- η προώθηση της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα 
του Προγράμματος με απώτερο σκοπό την πρακτική 
εφαρμογή των συμπερασμάτων αυτής στους τομείς των 
μεταφορών και της ναυτιλίας,

- η προετοιμασία μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτη-
τών για σπουδές διδακτορικού επιπέδου,

- συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και 
πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων 
και η ανάπτυξη ικανότητας διεπιστημονικής αντιμετώ-
πισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα επιστη-
μονικά πεδία του Προγράμματος.

4. Κατευθυντήριες αρχές του ΔΠΜΣ αποτελούν αφ’ 
ενός η εξασφάλιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στα-
θερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων διακλαδι-
κών γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων 
και αρχών, τέτοιων που θα τους καταστήσουν ικανούς 
για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση του καινοτομικού 
πνεύματος, αφ’ ετέρου η καλλιέργεια σε αυτούς των κρι-
τικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για 

μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνη-
τική δραστηριότητα.

5. Αποτελεί αυτονόητη ευθύνη και υποχρέωση όλων 
των συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ η διασφάλι-
ση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε 
πτυχής και δραστηριότητας του Προγράμματος, της 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, η προ-
ώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και 
Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, και η με-
ταφορά νέας τεχνογνωσίας στα επιστημονικά πεδία 
του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) στη Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: 
Οικονομική και Πολιτική (Master of Science degree in 
Shipping and Sea Transports: Economics and Politics) 
με δυο (2) ειδικεύσεις: Α) Οικονομική Ναυτιλίας και Θα-
λάσσιων Μεταφορών (Shipping and Sea Transportation 
Economics) και Β) Διεθνής Πολιτική Ναυτιλίας και Θαλάσ-
σιων Μεταφορών (International Politics of Shipping and 
Sea Transportation).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων Εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., 
καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφο-
ρές: Οικονομική και Πολιτική (MSc in Shipping and Sea 
Transports: Economics and Politics)» διαρθρώνεται σε 
τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 
οκτώ μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
κατά το τελευταίο εξάμηνο. Η ελάχιστη χρονική διάρ-
κεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 18 
μήνες.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ μαθή-
ματα, έξι υποχρεωτικά και δυο επιλογής, και τη δημόσια 
προφορική εξέταση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για 
την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS, ήτοι 30 ανά εξάμηνο. Όλα 
τα μαθήματα έχουν επτάμισυ (7,5) μονάδες ECTS. Η δι-
πλωματική εργασία έχει είκοσι (20) μονάδες ECTS και η 
πρακτική άσκηση δέκα (10) μονάδες ECTS. Η διάρθρωση 
του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
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’  

(     )  

 ECTS 
   &   / Sea Transport & 

Shipping Services Management  7,5 

     / Sea Transport and Shipping 
Economics 7,5 

 ,    / Maritime Policy, Governance & 
Regulation  7,5 

          / 
International Relations and Politics in Shipping & Sea Transport 7,5 

 30 
’  

(  2     2      
)  

 

:    
 / Shipping and 

Sea Transportation Economics 

:     
 / International 

Politics of Shipping and Sea Transportation  
 

  / Shipping 
Investment & Finance 

 -   / Law of 
the Sea-Shipping Law 7,5 

     
    

 Quantitative Methods in 
Shipping and Sea Transportation 
Economics  

 ,   
 / Crisis Management, 

Negotiations, and Security 
7,5 

    7,5 
    7,5 

 30 
  

(     ,       
             

 )  
    / Global Supply Chain Management 
    / Port Economics & Policy 
         :   

 / Regional Aspects of International Relations in Shipping and Sea Transport: Asia & 
Africa 

 / Maritime Insurance 
  

  / Internship 10 
  / Dissertation 20 

 30 
  90 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.
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Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα 
(40) φοιτητές-φοιτήτριες. Η κατανομή τους ανά ειδίκευ-
ση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ.

Άρθρο 8
Προσωπικό

1. Οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. 
Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο ΔΠΜΣ είναι 
η συνάφεια της ειδικότητας, της εμπειρίας και του διδα-
κτικού και ερευνητικού τους έργου με το αντικείμενο 
του ΔΠΜΣ, όπως αυτά τεκμηριώνονται σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο. Τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) 
των διδασκόντων προέρχεται από μέλη των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων.

2. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο 
ΔΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 
του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. Επίσης 
Καθηγητές και Λέκτορες Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυ-
μάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή 

επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριό-
τητα.

γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, οι οποίοι δια-
θέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των εμπλεκο-
μένων Τμημάτων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για επτά έτη μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2027-28 με την επιφύλαξη των διατά-
ξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη φοίτησης

Το Π.Μ.Σ θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Στόχος 
είναι η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων να επιτευχθεί 
από τα τέλη φοίτησης. Στόχος επίσης είναι να προσελ-
κύσουμε έσοδα από ερευνητικά προγράμματα, μέρος 
των εσόδων του ΕΛΚΕ, χορηγίες και δωρεές. Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός λειτουργίας του προγράμματος ανέρ-
χεται στις 154.000 ευρώ και αναλύεται στις κατηγορίες 
δαπανών και εσόδων ως εξής.

 
  

1.       (  43 
4485/17) 0,00 € 

2.   0,00 € 
3. , , , ,   

 0,00 € 

4.    0,00 € 
5.        

 0,00 € 

6.     ( ) 0,00 € 
7.      0,00 € 

8.   (  )  
  40 (  12       

 35 .4485/2017 
154.000,00 € 

 154.000,00 € 
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Στόχος του προγράμματος είναι να καλύπτονται τα 
έξοδα του προγράμματος από τα δίδακτρα φοίτησης 
και επικουρικά από δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, 
κ.λπ. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το 30% παρα-
κρατείται από το Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, ένα ποσοστό 
30% του συνόλου των φοιτητών, έχει οικονομική υπο-
τροφία με τη μορφή της απαλλαγής των διδάκτρων (με 
βάση εισοδηματικά κριτήρια). Τέλος, προϋπολογίζεται η 
περαιτέρω ενίσχυση των φοιτητών με βάση τις ακαδη-
μαϊκές τους επιδόσεις.

Τα υπόλοιπα έξοδα του προγράμματος περιλαμβά-
νουν διδασκαλία, το κόστος της οποίας υπολογίζεται 
περίπου στα 100 ευρώ την ώρα με βάση τις μέσες τιμές 
της αγορά και η οποία περιλαμβάνει την διδασκαλία, την 
προετοιμασία του μαθήματος, τη διενέργεια εξετάσεων, 
διόρθωση γραπτών, εκπόνηση και επίβλεψη εργασιών 
και οτιδήποτε συνιστά παροχή διδακτικού έργου. Επίσης 
προϋπολογίζονται διδακτικές ώρες που θα πραγματο-
ποιούνται από επισκέπτες καθηγητές ή από άτομα που 
σχετίζονται άμεσα με τον χώρο των ναυτιλιακών. Άλλα 
έξοδα περιλαμβάνουν τα έξοδα μετακινήσεων των δι-
δασκόντων και των φοιτητών στα πλαίσια επιμόρφωσης 
τους, τις ανάγκες του προγράμματος για γραμματεια-
κή στήριξη, τα έξοδα διαφήμισης του προγράμματος, 
αναλώσιμα και λειτουργικά έξοδα. Μέρος των αναγκών 
του προγράμματος θα καλυφθεί από την υλικοτεχνική 
υποδομή των εμπλεκόμενων τμημάτων. Ο συνολικός 
αριθμός μαθημάτων που υπολογίζεται ότι θα δοθεί είναι 
12 μαθήματα. Οι διπλωματικές εργασίες και η διενέργεια 

εξετάσεων θα πραγματοποιείται χωρίς αμοιβή από τους 
διδάσκοντες.

Με βάση όλα τα παραπάνω το πρόγραμμα είναι βιώ-
σιμο οικονομικά με το ποσό των 5.500 ευρώ ανά φοιτη-
τή που πληρώνει το πλήρες κόστος των διδάκτρων. Το 
νεκρό σημείο επιτυγχάνεται στους 27-28 φοιτητές που 
πληρώνουν δίδακτρα ανάλογα με των αριθμό των υπο-
τροφιών που θα δοθούν (το συνολικό ποσό των υποτρο-
φιών θα προσεγγίζει το 35% των καθαρών εσόδων του 
προγράμματος ωστόσο οι υποτροφίες θα διανέμονται σε 
μεγάλο αριθμό φοιτητών, καθώς θα δίνονται τόσο ολικές 
όσο και μερικές υποτροφίες που θα κλιμακώνονται τόσο 
με εισοδηματικά όσο και με ακαδημαϊκά κριτήρια). Σε 
περίπτωση που το πρόγραμμα ενισχυθεί από άλλους 
πόρους, όπως χορηγίες, κληροδοτήματα, ερευνητικά 
προγράμματα κ.λπ., θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε μεγα-
λύτερο μέρος των εσόδων να διατεθεί στους φοιτητές 
με τη μορφή υποτροφιών. Με βάση το παραπάνω σενά-
ριο, παρατίθεται σχετικός πίνακας εσόδων εξόδων του 
προγράμματος.

Καθώς οι οικονομικές συγκυρίες μεταβάλλονται με 
απρόβλεπτο τρόπο και δεν είναι βέβαιο ότι κάθε χρόνο 
θα συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός φοιτητών 
που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του προγράμματος, 
θα γίνει πρόβλεψη στο ΦΕΚ για πιθανή μείωση των αμοι-
βών των καθηγητών και περιορισμός των λειτουργικών 
εξόδων ώστε είτε να καθίσταται το μεταπτυχιακό βιώσι-
μο, είτε να διατίθεται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση 
στους φοιτητές.

   

1.    6.000,00 € 
2.     6.000,00 € 
3.  3.000,00 € 
4.    . . . 4.500,00 € 
5.    . . .    10.000,00 € 
6.         

         40.000,00 € 

7.         
    7.300,00 € 

8.     . 5   36  . 
4485/2017 (       ) 7.000,00 € 

9      17.000,00 € 

10.  ,     - ,  
 ,  ,   . 7.000,00 € 

   (70%)   
11.    ( = 30% )    

          46.200,00 € 

  
 154.000,00 € 
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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. 

 Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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*02012630104210008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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