
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Πολιτική Ανάλυση» του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

3 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διακυβέρνηση-Πε-
ριφερειακή Ανάπτυξη» μεταξύ των Τμημάτων Πο-
λιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.  30746 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Πολιτική Ανάλυση» του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α .

2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/ 8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκ-
θεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114), και 
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 
«Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
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 διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτι-
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 142/16-1-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 5.000,00 € για το έτος 2018 και 10.000,00 € ανά 
έτος (2019, 2020, 2021 και 2022) στον προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Πολιτική Ανάλυση», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολιτική Ανάλυση», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών στην «Πολιτική Ανάλυση» του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης είναι η προαγωγή της γνώσης, ο εμπλου-
τισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και 
της διδασκαλίας για την εξοικείωση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών με τη θεωρητική και εμπειρική ανάλυση των 
υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών, τυπικών και άτυ-
πων) που συμμετέχουν στον πολιτικό ανταγωνισμό με την 
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στην 
εν λόγω ειδίκευση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει 
έτσι στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην 
ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, και 
στην συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και αποκατάστασης των 
διπλωματούχων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς η έμφαση του προγράμματος αποδίδεται 
στις σύγχρονες ανάγκες και τον τρέχοντα θεωρητικό και 
θεσμικό προβληματισμό.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτική Ανάλυση».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί :
1. Κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ιδρύ-

ματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτ-
λος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄180).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
υπηρετούν σε Τμήμα του Α.Π.Θ., εφόσον είναι κάτοχοι τίτ-
λου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να εγγρα-
φούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος ανά Π.Μ.Σ., 
εφόσον το Τμήμα που υπηρετούν είναι συναφές με τον 
τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία ακα-
δημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο
Δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και επιλογή ενός από τα 
προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Μεθοδολογία των 
Πολιτικών Επιστημών ΠΑΥ11 Υ 10

2 Συγκριτική Πολιτική ΠΑΥ12 Υ 10
3 Διεθνής Πολιτική 

Οικονομία ΠΑΕ11 Ε 10
4 Κράτος και Δημόσιες 

Πολιτικές ΠΑΕ12 Ε 10
5 Θεωρία αποφάσεων 

και διαμόρφωση 
πολιτικής ΠΑΕ13 Ε 10
Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

Β' Εξάμηνο
Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εκλογική Ανάλυση ΠΑΥ21 Υ 10
2 Εκλογική 

Κοινωνιολογία ΠΑΥ22 Υ 10
3 Κόμματα και 

Πολιτικές Δυνάμεις ΠΑΥ23 Υ 10
Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

Γ' Εξάμηνο

α/α Μάθημα
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας Υ 30

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30
Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο στους είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοι-
τητές/ήτριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
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Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος Πολιτικών Επι-
στημών [3Α, 3Δ, εργαστήριο εφαρμοσμένης Πολιτικής 
Έρευνας (κτίριο Εγνατίας 46)καθώς και οι αίθουσες Α, Β, 
107 (κτίριο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών)] επαρκούν απολύτως, για την κάλυψη των διδακτι-
κών αναγκών των μαθημάτων του ΠΜΣ καθώς επίσης 
και για τις ανάγκες υποστήριξης των υποχρεώσεων των 
φοιτητών έναντι των μαθημάτων τους (εκπόνηση εργα-
σιών, έρευνας κ.λπ.).

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών διαθέτει τον απαραίτη-
το εξοπλισμό σε Η/Υ και μέσα διδασκαλίας για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του ΠΜΣ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος και 
για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του ανα-
λυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρημα-
τοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του 
ν. 4485/2017 φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 
7.000,00 € για το έτος 2018 και 14.000,00 € ανά έτος (για 
τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022).

2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ει-
δικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 5.000,00 €
2. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 1.500,00 €
3. Κάθε άλλη Νόμιμη αιτία 500,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 7.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 500,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές 500,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 500,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
ΠΜΣ 1.000,00 €
5. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 2.500,00 €
6. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου 2.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 7.000,00 €

2019-2022
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕθ (ΚΑΕ 2421 του ει-
δικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 10.000,00 €
2. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 3.000,00 €
3. Κάθε άλλη Νόμιμη αιτία 1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΤΟΥΣ 14.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές 1.000,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ. 2.000,00 €
5. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
ΠΜΣ 5.000,00 €
6. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημο-
σιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργα-
σιών πεδίου 4.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 14.000,00 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 30745 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α. 
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2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/ 8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκ-
θεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114)», 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)», ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων 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 
διατάξεις’’».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτι-
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 142/16-1-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-04-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

7. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 5.000,00 € για το έτος 2018, 10.000,00 € ανά έτος 
(2019, 2020, 2021 και 2022) στον προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προ-
ϋπολογισμού του ΥΠ.Π. Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Πολιτική Θεωρία», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολιτική Θεωρία», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στην «Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πο-
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης είναι η προαγωγή της γνώσης, ο εμπλουτισμός, η 
εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας 
για την εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική και πρα-

κτική ανάλυση των θεωριών και των αντιλήψεων (ατομικών 
και συλλογικών, τυπικών και άτυπων) που διαμορφώνουν 
το πολιτικό γίγνεσθαι, μέσα από την ιστορία, την παράδοση 
και τη συστηματική μελέτη των σημαντικών πολιτικών θε-
ωριών. Μελετώνται διεξοδικά οι πολιτικές θεωρίες, από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με έμφαση στη νεότερη και στη 
σύγχρονη εποχή. Εξετάζεται τόσο η εσωτερική λογική και 
διάρθρωση των διαφόρων θεωριών, όσο και η μεταξύ τους 
συσχέτιση και σύγκριση. Οι πολιτικές θεωρίες συνδέονται 
με την εξέλιξη του πολιτικού στοχασμού και κατανοούνται 
ιστορικά, αλλά και συστηματικά.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποβλέπει 
έτσι στην εμβάθυνση του γνωστικού αποθέματος, στην 
ανάπτυξη των επιστημονικών κριτικών δεξιοτήτων, κα-
θώς και στη συνακόλουθη βελτίωση των δυνατοτήτων 
επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης και αποκατά-
στασης των διπλωματούχων, τόσο στον δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι η έμφαση του 
προγράμματος αφορά στις σύγχρονες ανάγκες και τον 
τρέχοντα θεωρητικό και θεσμικό προβληματισμό.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απο-
νέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Πολιτική Θεωρία».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γί-
νονται δεκτοί:

1. Κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ιδρύ-
ματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
υπηρετούν σε Τμήμα του Α.Π.Θ., εφόσον είναι κάτοχοι τίτ-
λου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να εγγρα-
φούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος ανά Π.Μ.Σ., 
εφόσον το Τμήμα που υπηρετούν είναι συναφές με τον 
τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
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Α' Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Νεότερη πολιτική 
θεωρία και φιλοσοφία ΠΘ101 Υ 10

2 Σύγχρονη πολιτική 
θεωρία ΠΘ102 Υ 10

3 Θεωρίες κοινωνικών 
κινημάτων ΠΘ103 Υ 10
Σύνολο ECTS 
Α' εξαμήνου 30

Β' Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Κλασική πολιτική θεωρία 
και φιλοσοφία ΠΘ201 Υ 10

2 Κριτική της ιδεολογίας 
και Ανάλυση πολιτικού 
λόγου ΠΘ202 Υ 10

3 Πολιτική και ηθική 
φιλοσοφία ΠΘ203 Υ 10

Σύνολο ECTS Β' εξαμήνου 30
Γ' Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

 1 Εκπόνηση Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργα-
σίας Υ 30

Σύνολο ECTS Γ' εξαμήνου 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Η 
διδασκαλία των μαθημάτων και η εκπόνηση της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας μπορούν να γίνονται στην 
αγγλική, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης και έγκρισης 
από τα αρμόδια όργανα

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/ήτριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι 
επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από 
την ημεδαπή και την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Επι-
στημών [3Α, 3Δ, εργαστήριο εφαρμοσμένης Πολιτικής 
Έρευνας (κτίριο Εγνατίας 46) και οι αίθουσες Α, Β, 107 
(κτίριο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών)] 
επαρκούν απολύτως για την κάλυψη των διδακτικών ανα-
γκών των μαθημάτων του ΠΜΣ, καθώς επίσης και για τις 
ανάγκες υποστήριξης των υποχρεώσεων των φοιτητών 
έναντι των μαθημάτων τους (εκπόνηση εργασιών, έρευ-
νας, χρήση της Βιβλιοθήκης, κ.λπ).

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών διαθέτει τον απαραίτη-
το εξοπλισμό σε Η/Υ και μέσα διδασκαλίας για την απρό-
σκοπτη λειτουργία του ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος και 
για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του ανα-
λυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρημα-
τοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του 
ν. 4485/2017 φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 
7.500,00 € για το έτος 2018 και 15.000,00 € ανά έτος (για 
τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022).

2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ειδικού 
φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 5.000,00 €
2. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 2.000,00 €
3. Κάθε άλλη Νόμιμη αιτία 500,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 7.500,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές 1.000,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 500,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 500,00 €
5. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιό-
τητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 3.500,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 7.500,00 €

2019-2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ει-
δικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 10.000,00 €
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2. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 4.000,00 €
3. Κάθε άλλη Νόμιμη αιτία 1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 15.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές 1.500,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.500,00 €
5. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ.5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000,00
6. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιό-
τητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 15.000,00 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

      Αριθμ.  30901 (3)
 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διακυβέρνηση- Πε-

ριφερειακή Ανάπτυξη» μεταξύ των Τμημάτων Πο-

λιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών 

της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32, 43 και 85 παρ. 2α .

2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-
12-2017) υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
«ν. 4485/2017 (Α΄114)» για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέμα-
τα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114)», και 
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)» για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)», ε) 26407/Ζ1/
15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)», και στ) 45070/Ζ1/
19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18 (Α'38) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτι-
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 142/16-1-2018).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 68/22-3-2018).

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμή-
ματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης για τη συνδιοργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δια-
κυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη»,

8. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

9. Τη αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/24-2-2015) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της αριθμ. 
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμο-
διοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμού 
της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

10. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 7.000,00 € για το έτος 2018 και 19.000,00 € ανά 
έτος (2019, 2020, 2021 και 2022) στον προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Πολιτικών 
Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Διακυβέρνηση-
Περιφερειακή Ανάπτυξη» ως ακολούθως:

 Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
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2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανά-
πτυξη», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή 
Ανάπτυξη» των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Οι-
κονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η 
διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Οικο-
νομικές και Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού 
επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στη Διακυβέρνηση-
Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη των εθνικών και υπε-
ρεθνικών συστημάτων και ειδικότερα η ανάλυση της 
κατανομής αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο 
εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοί-
κηση, αποκεντρωμένη λειτουργία του κράτους), των επι-
δράσεων των ασκουμένων πολιτικών στους πολίτες, της 
διαμόρφωσης της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής 
των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών. 

Μέρος των σπουδών στοχεύει-μέσω της συμμετοχικής 
παρατήρησης των φοιτητών στην αλληλεπίδραση των 
φοιτητών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή 
Ανάπτυξη».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
1. Κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πα-

νεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτ-
λος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
υπηρετούν σε Τμήμα του Α.Π.Θ., εφόσον είναι κάτοχοι 
τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν να εγ-
γραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος ανά 
Π.Μ.Σ., εφόσον το Τμήμα που υπηρετούν είναι συναφές με 
τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-

τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο
Δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και επιλογή δύο (2) 

από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα (Ε) μαθήματα

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Μεθοδολογία των Κοινω-
νικών Επιστημών ΔΙΥ11 Υ 9

2 Εισαγωγή στη Διακυβέρ-
νηση ΔΙΥ12 Υ 9

3 Διεθνής Πολιτική Οικο-
νομία ΔΙΕ11 Ε 6

4 Τοπική και Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση ΔΙΕ12 Ε 6

5 θεωρία αποφάσεων και 
διαμόρφωση πολιτικής ΔΙΕ13 Ε 6

6 Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση, θεσμοί Διαβούλευ-
σης ΔΙΕ14 Ε 6

7 Κράτος και Δημόσιες Πο-
λιτικές, Δημόσια Διοίκηση ΔΙΕ15 Ε 6

Σύνολο ECTS Α' εξαμήνου 30
Β' Εξάμηνο

Τρία (3) Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) Μαθήματα από τα 
παρακάτω

α/α Μάθημα Κωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διε-
θνείς Σχέσεις ΔΙΕ21 ΥΕ 10

2 Πολιτικό Μάρκετινγκ ΔΙΕ22 ΥΕ 10
3 Διοικητική οργάνωση του 

Κράτους ΔΙΕ23 ΥΕ 10
4 Οικονομικά και Αναπτυξι-

ακά Σχέδια ΔΙΕ24 ΥΕ 10
5 Αντιπροσώπευση, Δια-

βούλευση, Συμμετοχή ΔΙΕ25 ΥΕ 10
6 Οικονομικός προγραμμα-

τισμός και διαχείριση στη 
δημόσια διοίκηση ΔΙΕ26 ΥΕ 10

Σύνολο ECTS Β' εξαμήνου 30
Γ' Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας Υ 30
Σύνολο ECTS Γ' εξαμήνου 30

Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος ορίζεται η 
ελληνική

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο στους 30 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
ήτριες ετησίως.
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Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-04-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι 
επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από 
την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

 Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι αί-
θουσες διδασκαλίας του τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
[3Α, 3Δ, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας 
(Εγνατίας 46), Α, Β, 107 [Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών)] και οι αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών (Αίθουσες 1-8, Γ, Δ, κτήριο Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) για την κάλυψη 
των διδακτικών αναγκών των μαθημάτων του ΔΠΜΣ κα-
θώς επίσης και για τις ανάγκες υποστήριξης των υποχρεώ-
σεων των φοιτητών έναντι των μαθημάτων τους (εκπόνη-
ση εργασιών, έρευνας κ.λπ). Και τα δύο τμήματα διαθέτουν 
τον απαραίτητο εξοπλισμό σε Η/Υ και μέσα διδασκαλίας 
για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος και 
για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του ανα-
λυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρημα-
τοδότησης του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του 
ν. 4485/2017 φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 
7.000,00 € για το έτος 2018 και 19.000,00 € ανά έτος [για 
τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022].

2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ειδικού 
φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.θ.) 5.000,00 €
2. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500,00 €

3. Κάθε άλλη Νόμιμη αιτία 500,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 7.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 500,00 €
2. Δαπάνες αναλωσίμων 500,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.750,00 €
4. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 2.000,00 €
5. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 500,00 €
6. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιό-
τητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 750,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 7.000,00 €
2019-2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ειδικού 
φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 10.000,00 €
2. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, 
Φορέων Δημοσίου Τομέα 5.000,00 €
3. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 3.000,00 €
4. Κάθε άλλη Νόμιμη αιτία 1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 19.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές 1.000,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.500,00 €
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €
6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 4.000,00 €
7. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 1.000,00 €
8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιό-
τητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 4.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 19.000,00 €
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του 

ΠΜΣ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  

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