
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης επιμορφωτών εκπαι-
δευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της Πράξης 
«Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», κωδ. ΟΠΣ 5005892, 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαί-
δευσης και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-
2020.

2 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστή-
ματα» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
(ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 114 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης επιμορφωτών εκ-

παιδευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της Πρά-

ξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», κωδ. ΟΠΣ 

5005892, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-

μικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση» του 

ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 69 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-05-2016) 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 
297 Α΄) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως τροπο-
ποιείται και ισχύει.

3. Το ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιορ-
γάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7, 9, 10, 46 όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α΄) σχετικά με τη μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ / Τομέας Παιδείας και τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 21.

6. Το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

8. Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις».

9. Τα άρθρα 28 και 55 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) 
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

10. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν.

11. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 
υπουργική απόφαση με Θέμα: «Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων.» (ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016).

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9.5.2016 
(ΦΕΚ 1406/Β΄/19.5.2016) κοινή υπουργική απόφαση περί 
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«Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Τομέα Παιδείας” [...]».

14. Το άρθρο 50 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) με τον 
οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός, σε συνδυα-
σμό με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 
206 Α΄).

15. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

16. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/28.2.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

17. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29.8.2018) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

18. Την υπ’ αριθμ. 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ 3814/τ.Β΄/
4.9.2018) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Ευστάθιο Γιαννακίδη».

19. Την υπ’ αριθμ. Y1/158719 (ΦΕΚ 4222/τ.Β΄/26.9.2018) 
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».

20. Την υπ’ αριθμ. 159748/Υ1/2018 απόφαση (ΦΕΚ 
539/Υ.Ο.Δ.Δ./26.9.2018) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 
περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα Ηλία Γεωργαντά.

21. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1/9.3.2018 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 867/Β΄/12.3.2018) «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή Αναπλη-
ρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους 
Γενικούς / Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυ-
τοτελών Τμημάτων [...]» όπως ισχύει.

22. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/τ.Α΄/13.12.2017) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

23. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23.2.2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 
τροποποιείται και ισχύει.

24. Την υπ’ αριθμ. 26385 (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/20.2.2017) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», 
όπως τροποποιείται και ισχύει.

25. Την υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4 (ΦΕΚ 2726/τ.Β΄/
9.7.2018) υπουργική απόφαση «Οργάνωση και λειτουρ-
γία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» 
των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως τροποποιείται και ισχύει.

26. Την υπ’ αριθμ. Φ11/97153/Δ4/13.6.2018 υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 2230/τ.Β΄/14.6.2018) «Εφαρμογή του 
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης 
Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας 
των ΕΠΑ.Λ.», όπως τροποποιείται και ισχύει.

27. Την υπ’ αριθμ. 9606/21.3.2017 απόφαση Ένταξης 
της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με Κωδικό 
ΟΠΣ 5005892, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.

28. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω πρά-
ξης, όπως τροποποιείται και ισχύει.

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση θα 
προκληθεί δαπάνη ύψους 1.200.000,00 ευρώ για τα έτη 
2019 έως και 2022, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με Κω-
δικό ΟΠΣ 5005892, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση 2014-2020» με ενάριθμο έργου ΠΔΕ (ΣΑΕ 
2017ΣΕ34510005), αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό αποζημίωσης των επιμορφωτών 
εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχολούνται στο 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των 
αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητεί-
ας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11/97153/Δ4/13.6.2018 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2230/τ.Β΄/14.6.2018), στο 
ποσό των 20,00 ευρώ ανά διδακτική ώρα.

2. Τον καθορισμό αποζημίωσης των εποπτών της 
σχολική μονάδας στην οποία υλοποιείται το Προπαρα-
σκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων 
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. Φ11/97153/Δ4/13.6.2018 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 2230/τ.Β΄/14.6.2018), στο ποσό των 30,00 
ευρώ ανά ημέρα.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2019 

Οι Υφυπουργοί

Οικονομίας  Παιδείας, Έρευνας
και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Ι

Αριθμ. ΔΦ15/7684 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστή-

ματα» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-

κονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

(ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-

τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 24/24.10.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμο-
διότητες της Συγκλήτου.

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30 
«Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτι-
κές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
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τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση ΠΜΣ», καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις 
του άρθρου 85.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123 Α΄/3.6.2013) «Συγχώνευση 
Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημά-
των - Κατάργηση Τμημάτων - συγκρότηση Σχολών του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 
(ΦΕΚ 38 Α΄/2.3.2018).

6. Την αριθμ. 193992/Ζ1/10.11.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/14.11.2017) «Διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων του Αλεξάν-
δρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσα-
λονίκης».

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334 Β΄/12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

8. Την υπ’ αριθμ. 53/26.5.2015 (ΦΕΚ 1069 Β΄/8.6.2015) 
πράξη έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάν-
δρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Χρηματοοικονομι-
κή Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα».

9. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

10. Το απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 9/6.3.2018 πρακτικού 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

11. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΦ15/7038/22.10.2018 θετική 
εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληρο-
φοριακά Συστήματα» στο Τμήμα Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
(ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάν-
δρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσα-
λονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) διοργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομι-
κή Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογι-
στική και Πληροφοριακά Συστήματα» χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Χρη-
ματοοικονομικής Διοίκησης και της Λογιστικής, δίνοντας 
παράλληλα έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα που 
υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές.

Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:
α) την εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των 

ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονο-
μικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων σε προχωρημένα 
αντικείμενα της επιστήμης της Λογιστικής, της Χρημα-
τοοικονομικής Διοίκησης και των συναφών Πληροφο-
ριακών Συστημάτων

β) τη διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκρι-
θούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των 
οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα, και,

β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στους 
προαναφερόμενους τομείς.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική αλλά 
δύναται, κατά περίπτωση να είναι και η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) διδακτικά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης 
αφιερώνονται στην παρακολούθηση των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. και το τρίτο στην εκπόνηση, συγγραφή και 
παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2025-2026 οπότε και θα επανεκτιμηθεί η δυνατό-
τητα συνέχισής του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 3.000 € ανά φοιτητή. 
Τα τέλη αυτά αποδίδονται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη 
δόση ύψους 1.500 ευρώ καταβάλλεται τμηματικά, και 
ειδικότερα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 
1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη 
του 1ου εξαμήνου. Η δεύτερη δόση ύψους 1.000 ευρώ 
καταβάλλεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη 
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του 2ου εξαμήνου και η τρίτη δόση ύψους 500 ευρώ 
καταβάλλεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη 
του 3ου εξαμήνου.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000812301190004*
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