
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση 
στα δημόσια έργα.

2 Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 11 της υπ’ αρ. 81/ 
2018 απόφασης της Συγκλήτου «Επανίδρυση και 
λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οι-
κονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και 
Οικονομικά (MSc Law and Economics)» (Β’ 4185).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 269357 (1)
Αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση 

στα δημόσια έργα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊό-
ντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την 
κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2. Του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 568/  
2014 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2014 για 
την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την 
επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των δο-
μικών προϊόντων.

3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), και ειδικότερα της 
παρ. 8 του άρθρου 54.

5. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

6. Του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

7. Του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημο-
σίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
(Α’ 36).

8. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί της ανασύστασης του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

9. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί της Μετονομασίας 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) και ειδικότερα του 
άρθρο 43 περί διαρθρώσεων και αρμοδιοτήτων της Δι-
εύθυνσης Ποιότητας και Τυποποίησης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

12. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 155),

14. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (Β’ 746).

15. Της υπ’ αρ. οικ. 509/11/3-1-2017 κοινής απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Αναδιοργάνωση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α’ 220)» (Β’ 61),

16. Της υπ’ αρ. 309/16-9-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 772) απόφασης 
ανάθεσης καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών 
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη Μαρία 
Έλλη Γεράρδη.

17. Της υπ’ αρ. 312/20-9-2021 (Β’ 4346) απόφασης ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη,

18. Της υπ’  αρ.  301258/27-10-2021 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός απο-
φαινόμενου οργάνου, διατάκτη και μεταβίβαση εξου-
σίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό 
Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών κατά την παρ. 6 άρθρου 13 και τις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)» (Β’ 6778),

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την σύμφωνη τεχνική γνώμη (υπ’ αρ. 6/25-5-2022 πρά-

ξη της 2ης συνεδρίας) του Συμβουλίου Δημοσίων Έρ-
γων - Τμήμα Κατασκευών Β’.

2. Την υπό στοιχεία Γ2/2022 (περ. γ (γγ) της παρ. 2 της 
διαδικασίας του άρθρου 2 του ν. 4013/2011) Σύμφωνη 
Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων.

Και επειδή:
1. Σύμφωνα με την παρ.  8 του άρθρου  54, του 

ν. 4412/2016, ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπο-
ρούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που 
αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και 
στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασί-
ας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής 
των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται 
αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές 
σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν 
ως ελάχιστα όρια.

2. Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα δομικά 
έργα αποτελούν προϊόντα υψηλών απαιτήσεων ασφα-
λείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Tα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση 

στα δημόσια έργα στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρούν 
υποχρεωτικά:

α) Είτε τις απαιτήσεις των παρακάτω ευρωπαϊκών 
εναρμονισμένων πρότυπων:

– EN 12620:2002+A1:2008 (ΕΛΟΤ EN 12620+A1: 2008) 
«Αδρανή για σκυρόδεμα».
– EN 13043:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13043:2002 που 

συμπεριλαμβάνει AC:2004) 
«Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επι-

στρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών 
κυκλοφορίας οχημάτων».

– EN 13055-1:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13055-1:2002 
που συμπεριλαμβάνει AC:2004) 

«Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυ-
ροδέματα, κονιάματα και ενέματα».

– EN 13055-2:2004 (ΕΛΟΤ EN 13055-2:2004)
«Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλ-

τομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών 
με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά».

– EN 13139:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13139:2002 που 
συμπεριλαμβάνει AC:2004)

«Αδρανή κονιαμάτων».
– EN 13242:2002+A1:2007 (ΕΛΟΤ EN 13242:2002+ 

A1:2008)
«Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές 

κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά 
έργα και την οδοποιία».

– EN 13383-1:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13383-1:2002 
που συμπεριλαμβάνει AC:2004)

«Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή».
– EN 13450:2002+AC:2004 (ΕΛΟΤ EN 13450:2003 που 

συμπεριλαμβάνει AC:2004)
«Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών».
Τα ανωτέρω ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 

εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

β) Eίτε τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκού Εγγράφου Αξιολό-
γησης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 12 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Άρθρο 2
Το σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της στα-

θερότητας της επίδοσης για τους διάφορους τύπους 
αδρανών υλικών και ανάλογα με τη χρήση για την οποία 
προορίζονται στα δημόσια έργα, καθορίζεται στον ακό-
λουθο πίνακα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Προϊόν
Σύστημα αξιολόγησης 

και επαλήθευσης 
της σταθερότητας της επίδοσης

Αδρανή για σκυρόδεμα EN 12620:2002+A1:2008 
(ΕΛΟΤ EN 12620+A1: 2008) 2+

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων 
οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

EN 13043:2002+AC:2004 
(ΕΛΟΤ EN 13043:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004)

2+
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 Αριθμ. 5607 (2)
Τροποποίηση των άρθρων  6, 7 και 11 της 

υπ’ αρ. 81/2018 απόφασης της Συγκλήτου «Επα-

νίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΠΜΣ) Τμήματος Οικονομικών Επι-

στημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει-

ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης (ΑΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc 

Law and Economics)» (Β’ 4185). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τoν ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το Κεφάλαιου ΣΤ (Δεύ-
τερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) των άρθρων 30 επ. 
που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο σπουδών, και ιδίως 

το άρθρου 43, καθώς και το άρθρο 85 και τις καταργού-
μενες διατάξεις του άρθρου 88.

2. Την παρ. 6 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυ-
ση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύν-
δεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 141).

5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α’ 189).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

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

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, 
κονιάματα και ενέματα EN 13055-1:2002+AC:2004 

(ΕΛΟΤ EN 13055-1:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004)
2+

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, 
επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη 

σταθεροποιημένα υλικά EN 13055-2:2004 
(ΕΛΟΤ EN 13055-2:2004)

2+

Αδρανή κονιαμάτων EN 13139:2002+AC:2004 
(ΕΛΟΤ EN 13139:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004) 4

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη 
σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 

EN 13242:2002+A1:2007 
(ΕΛΟΤ EN 13242:2002+A1:2008)

2+

Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή EN 13383-1:2002+AC:2004 
(ΕΛΟΤ EN 13383-1:2002 που συμπεριλαμβάνει AC:2004) 4

Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών EN 13450:2002+AC:2004 
(ΕΛΟΤ EN 13450:2003 που συμπεριλαμβάνει AC:2004) 2+

Οι απαιτήσεις των προαναφερόμενων συστημάτων 2+ και 4 καθορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 305/2011, όπως αντικαταστάθηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 568/2014 της Επιτρο-
πής της 18ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας 
της επίδοσης των δομικών προϊόντων.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

I
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8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

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

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Tην υπ’ αρ. 81/2018 απόφαση της Συγκλήτου «Επα-
νίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and 
Economics)» (Β’ 4185).

12. Το υπ’ αρ. 24049/16.9.2021 έγγραφο της ΕΘ.Α.Α.Ε, 
σχετικά με την πιστοποίηση του Προγράμματος Προ-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

13. Το υπ’ αρ. 13374/27.11.2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
(νυν ΕΘ.Α.Α.Ε) σχετικά με την πιστοποίηση του Προγράμ-
ματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερει-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

14. Την υπ’ αρ. 13/1.3.2022 απόφαση της συνεδρίασης 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διιδρυματικού 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά 
(MSc Law and Economics)» για την τροποποίηση των 
άρθρων 6, 7 και 11 της υπ’ αρ. 81/2018 (Β’ 4185) απόφα-
σης της Συγκλήτου.

15. Την απόφαση της υπ’ αρ. 3/2.6.2022 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας περί της τροποποίησης των 
άρθρων 6, 7 και 11 της υπ’ αρ. 81/2018 απόφασης της 
Συγκλήτου  «Επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυμα-
τικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά 
(MSc Law and Economics)» (Β’ 4185).

16. Την απόφαση της υπ’ αρ. 15/17.6.2022 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της τροποποίησης των άρθρων  6, 7 και 11 της 
υπ’ αρ. 81/2018 απόφασης της Συγκλήτου  «Επανίδρυση 
και λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με 
τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and Economics)» 
(Β’ 4185), το υπ’ αρ. 4825/4.7.2022 έγγραφο του Πρύτανη 
προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
ελήφθη καμία σχετική απάντηση.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτής δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 11 
της υπ’ αρ. 81/2018 απόφασης της Συγκλήτου  «Επανί-
δρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 
και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας και του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and 
Economics)» (Β’ 4185), ως εξής:

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) 
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, τριά-
ντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4) υποχρε-
ωτικά μαθήματα του Α’ εξαμήνου (μαθήματα κορμού), 
τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα μαθή-
ματα του Β’ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) 
μαθήματα επιλογής ειδίκευσης] και τριάντα (30) μονάδες 
αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας του Γ’ εξαμήνου.

Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, το Δ.Π.Μ.Σ. «Δί-
καιο και Οικονομία» προσφέρει επιπλέον και δύο (2) 
μαθήματα υποβάθρου που στόχο έχουν να παρέχουν 
στους φοιτητές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και 
ορολογία στα επιστημονικά πεδία που κείνται εκτός του 
κύκλου των προπτυχιακών τους σπουδών, έτσι ώστε 
αυτοί να μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα 
τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις των μαθημάτων του 
Προγράμματος. Τα μαθήματα υποβάθρου αυτά είναι τα 
εξής: 1) Εισαγωγή στα Οικονομικά και 2) Εισαγωγή στην 
Επιστήμη του Δικαίου. Η παρακολούθηση των μαθη-
μάτων αυτών δεν είναι υποχρεωτική, δεν λαμβάνουν 
πιστωτικές μονάδες και δεν προσμετρώνται για την 
απόκτηση του ΜΔΕ.

Το πρόγραμμα διδάσκεται διά ζώσης στην ελληνική ή/
και στην αγγλική γλώσσα. Μετά από άδεια της Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής είναι δυνατή η πραγματοποί-
ηση διαλέξεων εξ αποστάσεως. Το ποσοστό των εξ απο-
στάσεως διαλέξεων δεν μπορεί να ξεπερνά το 35% του 
συνόλου των διαλέξεων.

Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική 
ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα διδακτικά 
εξάμηνα ως εξής: 
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1ο Εξάμηνο:

Μαθήματα Ώρες ECTS

Δίκαιο και Οικονομικά, υπό το 
πρίσμα και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του ανθρώπου

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά της 
κυβερνητικής πολιτικής 30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά των 
ιδιωτικών συναλλαγών 30 7,5

Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων 
μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών 30 7,5

2ο Εξάμηνο:
Ειδίκευση Ι: Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των 

Επιχειρήσεων

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ΕCTS

Εταιρική Διακυβέρνηση 30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά των 
Επιχειρήσεων 30 7,5

Μαθήματα Επιλογής 
(δύο από τα παρακάτω 
ή ένα από τα παρακάτω 
και ένα απότην ειδίκευση ΙΙ)

Ώρες ΕCTS

Τραπεζικό Δίκαιο και 
Οικονομικά 30 7,5

Χρηματοοικονομική και Δίκαιο 
της Κεφαλαιαγοράς 30 7,5

Νομικό Πλαίσιο και Οικονομική 
Ανάλυση των Εργασιακών 
Σχέσεων

30 7,5

Ρυθμιστικό Πλαίσιο και 
Οικονομική ανάλυση των Νέων 
Τεχνολογιών

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά της 
Ιδιωτικής και Κοινωνικής 
Ασφάλισης

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά 
των Ξένων Επενδύσεων 
και της Χρηματοδότησης 
της Ανάπτυξης

30 7,5

Προστασία του Καταναλωτή: 
Οικονομικό Υπόβαθρο 
και Νομικό Πλαίσιο

30 7,5

Ειδίκευση ΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής 
Πολιτικής

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Προστασία του Ανταγωνισμού: 
Οικονομικό Υπόβαθρο και 
Νομικό Πλαίσιο

30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά του 
Περιβάλλοντος 30 7,5

Μαθήματα Επιλογής 
(δύο από τα παρακάτω 
ή ένα από τα παρακάτω 
και ένα από την ειδίκευση Ι)

Ώρες ΕCTS

Ειδικά Θέματα Ανταγωνισμού: 
Καταχρηστική εκμετάλλευση 
Δεσπόζουσας θέσης, Κάθετες 
Σχέσεις και άλλα θέματα

30 7,5

Διεθνές και Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο και Οικονομικά 
του Περιβάλλοντος

30 7,5

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 30 7,5

Δίκαιο και Οικονομικά 
της Ενέργειας 30 7,5

Ρυθμιστικό Πλαίσιο 
και Εποπτεία Τραπεζών 30 7,5

Διεθνείς Οργανισμοί 
και Διεθνές Εμπόριο 30 7,5

Ποινική καταστολή του 
Οικονομικού Εγκλήματος 
και της διαφθοράς

30 7,5

Ειδίκευση ΙΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ΕCTS

Ένα από τα δύο υποχρεωτικά 
μαθήματα της ειδίκευσης Ι 30 7,5

Ένα από τα δύο υποχρεωτικά 
μαθήματα της ειδίκευσης ΙΙ 30 7,5

Μαθήματα Επιλογής 
(2 από τα παρακάτω) Ώρες ΕCTS

Ένα από τα μαθήματα επιλογής 
της ειδίκευσης Ι 30 7,5

Ένα από τα μαθήματα επιλογής 
της ειδίκευσης ΙΙ 30 7,5

Η επιλογή του συνδυασμού των υποχρεωτικών μα-
θημάτων της τρίτης ειδίκευσης θα γίνεται υπό συγκε-
κριμένους περιορισμούς οι οποίοι θα προσδιορίζονται 
ετησίως από την ΕΔΕ.

Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ισχύουν τα ακό-
λουθα: Τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου πλήρους φοίτησης 
κατανέμονται στο πρώτο (Α) και τρίτο (Γ) εξάμηνο με-
ρικής φοίτησης. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μα-
θήματα επιλογής του Β’ εξαμήνου πλήρους φοίτησης 
κατανέμονται στο δεύτερο (Β) και στο τέταρτο (Δ) εξά-
μηνο μερικής φοίτησης. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο πέμπτο (Ε) 
και στο έκτο (ΣΤ) εξάμηνο μερικής φοίτησης.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται από την Ε.Δ.Ε έχοντας ως ανώτατο όριο 
τον αριθμό των 100 φοιτητών. Επίσης, ορίζεται ότι ο αριθμός των φοιτητών σε κάθε τάξη διδασκαλίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το όριο των 45 ατόμων. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η εισαγωγή περισσότερων από 45 φοιτητών 
η Ε.Δ.Ε δεσμεύεται για τη δημιουργία των απαιτούμενων τμημάτων διδασκαλίας σε κάθε υποχρεωτικό μάθημα.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός-Κόστος Λειτουργίας

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δωρεές, 
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ, τέλη φοί-
τησης κ.λ.π. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017(Α’ 114) και την υπ’ αρ. 216772/Ζ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
4334/2017 Β’), ο προϋπολογισμός λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 336.000€ και αναλύεται 
σε κατηγορίες εσόδων και δαπανών ως εξής:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 100 ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

Ιδιωτικούς φορείς (τέλη φοίτησης, κ.λπ.)
(Το 30% των εισακτέων απαλλάσσονται των τελών βάση του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017)

336.000,00 €

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0,00 €

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων δημόσιου 
τομέα 0,00 €

Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων φορέων 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 336.000,00 €

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 100 ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

1.1 Αμοιβές τακτικού και εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 100.000,00

1.2 Αμοιβές Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού 40.000,00

2.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2.1 Δαπάνες Υποτροφιών (με ακαδημαϊκά κριτήρια 5%) 24.000,00

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

3.1 Δαπάνες μετακινήσεων εξωτερικού 9.000,00

3.2 Δαπάνες μετακινήσεις εσωτερικού 9.000,00

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

4.1 Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 16.200,00

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5.1 Δαπάνες αναλωσίμων 5.000,00

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

6.1 Δαπάνες δημοσιότητας και προβολής 13.000,00

6.2 Δαπάνες οργάνωσης διαλέξεων/ημερίδων/συνεδρίων 19.000,00

7. ΥΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

7.1 30% υπέρ των Ιδρυμάτων 100.800,00
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Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης.
Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. 

Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του 
ΕΛΚΕ, τέλη φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4485/2017 το 30% του αρχικού προϋπολογισμού 
παρακρατείται από τα πανεπιστήμια για κάλυψη λει-
τουργικών εξόδων των Ιδρυμάτων και κυρίως άλλων 
προγραμμάτων χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ ένα επιπλέον 
ποσοστό περίπου 35% των φοιτητών απαλλάσσεται από 
τα τέλη φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών (με εισο-
δηματικά (30%) ή ακαδημαϊκά κριτήρια (περίπου 5%). 
Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω κρατήσεις και παροχές 
καθώς και την εύλογη ωριαία αμοιβή των διδασκόντων 
(Μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπες κατηγορίες) που ανέρχεται 

στα 100 ευρώ, παρατέθηκε στο άρθρο 11 ο ενδεικτι-
κός ετήσιος προϋπολογισμός με βάση τέλη φοίτησης 
που ανέρχονται στα 4.800 ευρώ για τα τρία εξάμηνα. 
Όταν προκύπτουν εναλλακτικές πηγές εσόδων όπως 
προαναφέρθηκαν (χορηγίες, κληροδοτήματα, χρημα-
τοδότηση από προγράμματα, έκτακτη χρηματοδότη-
ση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε θα υπάρχει και ανάλογη υπο-
χρεωτική μείωση του τέλους φοίτησης επιστρέφοντας 
το ποσό της χρηματοδότησης στους φοιτητές με τη 
μορφή εκπτώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ     
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*02048231309220008*

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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