
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 89165 
Ίδρυση του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές» 

μεταξύ του Τμήματος Νομικής (επισπεύδοντος) της 

Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και της Ανώτατης Διακλαδι-

κής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του 
ν. 3108/1954 (Α’ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (Α’ 134, διόρθωση σφάλματος Α’ 140), 
το π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α’ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 31-37, 43-45 
και 85 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 141).

4. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

6. Το άρθρο 42 και την παρ. 8 του άρθρου 46 του 
ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).

7. Το π.δ. 33/2020 «Κύρωση Οργανισμού Ανωτάτης 
Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)» (Α’ 60).

8. Την υπό στοιχεία Φ.300/108/216814/Σ.4027/
26-06-2019 κοινη υπουργική απόφαση «Ακαδημαϊκή 
συνεργασία της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, 
της Σχολής Εθνικής Άμυνας και των Σχολών Ανώτατης 
Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς με Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)» (Β’ 2523).

9. Την υπό στοιχεία Φ330/76/501906/Σ.3403/
06-07-2017 υπουργική απόφαση «Προπτυχιακές, με-
ταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του μόνιμου 
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού» (Β’ 2293), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ. 330/68/212960/Σ.3288/14-5-2019 (Β’ 1991) 
υπουργική απόφαση.

10. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»(Β’ 4334)  
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

11. 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).

12. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών 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)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών 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)», 
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και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”».

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

14. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 650)
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων 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.

15. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με υπ’ αρ.: α) 2261/
7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό 2705/8-9-2021
(ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου 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.

16. Το από 09-02-2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. και του Α.Π.Θ.

17. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομι-
κής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 217/31-5-2022) για την ίδρυση 
του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές» μεταξύ του Τμήματος Νομι-
κής (επισπεύδοντος) της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και 
της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.).

18. Την από 6-7-2022 Προγραμματική Συμφωνία μετα-
ξύ του Τμήματος Νομικής (επισπεύδοντος) της Νομικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής 
Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), για τη συνδιοργάνωση του Κοινού 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές».

19. Την υπ’ αρ. 84624/6-7-2022 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση με αριθμό 33/5-7-2022).

20. 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 Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές» μεταξύ του 
Τμήματος Νομικής (επισπεύδοντος) της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου 
(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και η 
Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) οργα-
νώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές» (Strategic Studies - ακρω-
νύμιο: STRADIES) σύμφωνα με την απόφαση αυτή, της 

υπό στοιχεία Φ.300/108/216814/Σ.4027/26-06-2019 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Ακαδημαϊκή συνεργασία 
της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, της Σχολής 
Εθνικής Άμυνας και των Σχολών Ανώτατης Τεχνικής Εκ-
παίδευσης του Στρατού Ξηράς με Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)» (Β’ 2523) και του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός 

Το γνωστικό αντικείμενο του Κοινού Π.Μ.Σ. είναι οι 
Στρατηγικές Σπουδές. Σκοπός του Προγράμματος αυ-
τού είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της 
έρευνας στο χώρο των Στρατηγικών Σπουδών σε δυο 
επίπεδα: Στο επίπεδο των γενικών γνώσεων, όπου, πλάι 
στις παραδοσιακές γνώσεις διεθνούς δικαίου, διεθνών 
σχέσεων και γεωπολιτικής, έρχονται να προστεθούν απα-
ραίτητες γνώσεις που αφορούν την Διεθνή Οικονομία 
και την Ευρωπαϊκή Άμυνα, καθώς και -σε επίπεδο κατευ-
θύνσεων- τους τομείς αιχμής της Ενέργειας και των Νέων 
Τεχνολογιών (ICT). Στο επίπεδο των ειδικών διοικητικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσουν 
οι αξιωματικοί που θα κληθούν να καταλάβουν υψηλές 
θέσεις ευθύνης στο στράτευμα στη συνέχεια της σταδι-
οδρομίας τους, προσφέρονται μαθήματα στρατηγικής, 
ηγεσίας, management, διαχείρισης κρίσεων, επίλυσης 
διαφορών και διαπραγματεύσεων και σε επίπεδο κα-
τεύθυνσης μια συγκροτημένη εκπαίδευση στη διοίκηση 
έργου (project management).

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το Κοινό Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές». Το 
Πρόγραμμα αυτό έχει τρεις (3) κατευθύνσεις/ειδικεύσεις:

(α) Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη,
(β) Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες (ICT) και
(γ) Διοίκηση Έργου (Project Management).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Κοινό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί σπουδαστές και από-
φοιτοι της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ανω-
τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), 
σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:

Ομάδα Α: Το σύνολο των σπουδαστών της εκάστοτε 
εκπαιδευτικής σειράς της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.

Ομάδα Β: Περιλαμβάνει τους Αξιωματικούς των παρα-
κάτω κατηγοριών: ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Περιλαμβάνονται 
οι προερχόμενοι από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΣΞ, 
ΠΝ, ΠΑ, ΚΣ) Αξιωματικοί σπουδαστές της εκάστοτε εκ-
παιδευτικής σειράς της ΑΔΙΣΠΟ, οι οποίοι συμμετέχουν 
στο Κοινό ΠΜΣ με πλήρη κάλυψη των εξόδων φοίτησής 
τους (διδάκτρων) από το ΓΕΕΘΑ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 
Περιλαμβάνονται οι Αξιωματικοί σπουδαστές της εκά-
στοτε εκπαιδευτικής σειράς ή παλαιότερων εκπαιδευτι-
κών σειρών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ., οι οποίοι συμμετέχουν στο 
Κοινό Π.Μ.Σ. με έξοδα που βαρύνουν εξ ολοκλήρου 
τους ίδιους μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε 
σχέση με το αντίστοιχο ποσό που καταβάλλει το ΓΕΕΘΑ 
για τον κάθε σπουδαστή της πρώτης κατηγορίας. ΤΡΙΤΗ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Περιλαμβάνει το προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων που συμμετέχει στο Κοινό Π.Μ.Σ. με υποτρο-
φίες σύμφωνα με τους νόμους που καθορίζουν τα περί 
υποτροφιών.

Ομάδα Γ: Απόφοιτοι Αξιωματικοί της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. που 
δεν συμμετείχαν στο Κοινό Π.Μ.Σ., δικαιούνται να εγγρα-
φούν στο Κοινό Π.Μ.Σ., μετά από σύμφωνη γνώμη των 
οικείων Γενικών Επιτελείων, και υπάγονται στην ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και 
ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Η φοίτηση στο Κοινό Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτι-
κή. Το Πρόγραμμα αυτό δεν είναι εντατικό.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες - Γλώσσα 
διεξαγωγής του Προγράμματος 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι ενενήντα (90) ECTS [τριάντα 
(30) ECTS για κάθε ένα από τα τρία (3) εξάμηνα σπου-
δών]. Το πρόγραμμα σπουδών του Κοινού Π.Μ.Σ. περι-
λαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα: πέντε (5) 
υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, πέντε 
(5) υποχρεωτικά μαθήματα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η 
ελληνική και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική, η 
αγγλική ή η γαλλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους/στις διακόσιους εβδομήντα (270) 
ετησίως, ήτοι ενενήντα (90) ανά κατεύθυνση κατά μέσο 
όρο. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία 
και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκρι-
θεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 
3112/6-7-2022) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Κοινό Π.Μ.Σ. μπο-
ρούν να αναλαμβάνουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής ή άλλων Τμημάτων 
του Α.Π.Θ.

β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της 
Νομικής Σχολής ή άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ., κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι 
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το 
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής.

γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οι-
κείου Τμήματος.

δ) Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Νο-
μικής Σχολής ή άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ.

ε) Με αιτιολογημένη απόφασή της Ε.Δ.Ε., μπορεί να 
ανατεθεί διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητές από ερευνη-
τικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών ή ομοταγών κέντρων της αλλοδα-
πής, καθώς και του Γαλλικού Institut des Hautes Etudes 
de Defense Nationale.

στ) Επιπλέον, η Ε.Δ.Ε., με απόφασή της, μπορεί να κα-
λέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που 
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευ-
νητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους 
με εξειδικευμένες γνώσεις ή με σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζε-
ται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Κοινού Π.Μ.Σ. 
παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής 
του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή 

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμε-
νες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του Τμήματος 
Νομικής Α.Π.Θ. και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής 
Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.).

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας 

Το Κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 και για τα επόμενα πέντε έτη, έως και το 
ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας - Τέλη φοίτησης 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Κοινού Π.Μ.Σ. για 
τον ελάχιστο αριθμό τριάντα έξι (36) σπουδαστών της 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ της Ομάδας Β των εισακτέων, 
ανέρχεται συνολικά σε εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ 
(72.000,00 €) και αναλύεται σύμφωνα με τα άρθρα 32, 
35 και 37 του ν. 4485/2017 ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσά σε €
1.  Δαπάνες εξοπλισμού και 

δαπάνες λογισμικού -

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών -
3. Δαπάνες αναλωσίμων -
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 4.000
5.  Δαπάνες μετακινήσεων σπουδαστών 

του Κοινού ΠΜΣ 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

-
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6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

20.000

7.  Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

20.000

8.  Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 
υποστήριξης -

9.  Λοιπές δαπάνες, όπως: αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

6.400

10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 21.600

Συνολικό ύψος Δαπανών 72.000
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 

φοίτησης, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) ανά σπουδαστή/-τρια, και 
εξασφαλίζεται από το ΓΕΕΘΑ [παρ. 2 του άρθρου 7 της 
υπό στοιχεία Φ.300/108/216814/Σ.4027/26-06-2019 

(Β’ 2523) κοινής υπουργικής απόφασης]. Το αναλογούν 
συνολικό κόστος ανά σπουδαστή της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑΣ της Ομάδας Β των εισακτέων καθορίζεται με έκ-
πτωση του 50% στα χίλια ευρώ (1.000 €) και δύναται να 
καλυφθεί είτε εξ ιδίων πόρων των σπουδαστών είτε από 
οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική χρηματοδότηση.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από την Προγραμματική Συμφωνία 
μεταξύ του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου 
(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ       

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