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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

MBA: Master in Business Administration
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΕΝΑΡΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Πίνακας 1. Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ από την πρώτη φάση επιλογής
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Πίνακας 2. Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ από την δεύτερη φάση επιλογής
Α/Α

Αρ.πρωτ. αίτησης
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ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Οι φοιτητές του ΠΙΝΑΚΑ 1 και μόνο αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν στην Γραμματεία τους
από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 έως την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και κατά τις ώρες 10.00
με 13.00 πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής του δεύτερου μέρους των διδάκτρων (1.250 ευρώ)
καθώς και δυο (2) φωτοτυπίες αυτής από την κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς και στον
τραπεζικό λογαριασμό: IBAN GR62 0172 3520 0053 5204 5052 313 (Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΠΘ), με
εγγεγραμμένο το όνομα του φοιτητή και εντός παρενθέσεως (ΠΜΣ-ΟΙΚΟΝ ΜΒΑ), πχ
Νικόλαος Παπαδόπουλος (ΠΜΣ-ΟΙΚΟΝ ΜΒΑ).
Οι φοιτητές του ΠΙΝΑΚΑ 2 θα πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή τους από την Τρίτη 20
Οκτωβρίου 2020 έως την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και κατά τις ώρες 10.00 με 13.00 στην
γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, πέραν της ημερομηνίας αυτής οι μη
εγγραφέντες χάνουν την ιδιότητα του επιτυχόντα στο Πρόγραμμα.

Πριν την κατάθεση χρημάτων είναι απαραίτητο να στείλετε το Α.Φ.Μ. και
την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεστε στο secr@econ.duth.gr.
1. Αίτηση εγγραφής με πλήρη στοιχεία του φοιτητή.
2. Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται υπεύθυνα ότι:
«Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τον κανονισμό και τις γενικές διατάξεις του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων- MBA: Master
in Business Administration”του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ουδεμία
απαίτηση οικονομική ή άλλη θα αξιώσω στην περίπτωση εγκατάλειψης του
προγράμματος ή διαγραφής μου κατά τον κανονισμό».
3. Πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής των διδάκτρων (2.500 ευρώ) καθώς και δυο (2)
φωτοτυπίες αυτής από την κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς και στον τραπεζικό
λογαριασμό: IBAN GR62 0172 3520 0053 5204 5052 313 (Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΠΘ), με
εγγεγραμμένο το όνομα του φοιτητή και εντός παρενθέσεως (ΠΜΣ Οικονομικών Επιστημών «ΜΒΑ»), με εγγεγραμμένο το όνομα του φοιτητή και
εντός παρενθέσεως (ΠΜΣ-TM.ΟΙΚΟΝ), πχ Νικόλαος Παπαδόπουλος (ΠΜΣTM.ΟΙΚΟΝ).

4.

Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. από τα ΚΕΠ.

(Δεν καταθέτουν χρήματα οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων ή
θα κάνουν, οι οποίοι θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους την Δευτέρα 26
Οκτωβρίου 2020)
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ΕΝΑΡΞΗ (Α’ Εξαμήνου)
Υποδοχή φοιτητών στις 16:00 Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, σε αμφιθέατρο του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Α’ Εξαμήνου)
Τρίτη:
18:00-20:00: Ανάλυση Δεδομένων, Διδάσκων Θ. Παπαδημητρίου.
Τετάρτη
18:00-20:00: Διεθνή χρηματοοικονομικά, Διδάσκων Π. Γκόγκας
Πέμπτη:
16:00-18:00: Θεωρία και πολιτική διεθνούς εμπορίου, Διδάσκουσα Β.Πιστικού
18:00-20:00: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Διοίκησης, Διδάσκων Δ. Δημητρίου

Σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική ΚΥΑ τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
μπορούν να γίνουν εξ ‘αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Έχει γίνει σχετικό αίτημα προς τη
Σύγκλητο και και περιμένουμε την έγκριση από την Σύγκλητο του ΔΠΘ.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Όσοι έχουν επιλεγεί και εμπίπτουν στην παρ. 2 και 3 του Άρθρου 35 του Ν4485/2017
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή διδάκτρων κατά το διάστημα από
20/10/2020 έως και 23/10/2020, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά (με email) στη
διεύθυνση secr@econ.duth.gr σκαναρισμένη τη συνημμένη αίτηση-απαλλαγής
διδάκτρων και να συνοδεύεται από:
1. α) Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 φορολογικού έτους 2019
β) Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2019
γ) Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2020
του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο
αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του
τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος.
Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα
στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την
υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο αιτών, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση όπου θα το
δηλώνει.
2. α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου
είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για
εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση
Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας,
για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν
είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να
προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός
από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο
διαζευγμένων γονέων.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση
του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν.
4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

