
 
 

 

Θεσσαλονίκη 5/9/2022 

 

Εξόφληση διδάκτρων ΠΜΣ "Εφοδιαστικής και Διοίκησης Αλυσίδας 

Εφοδιασμού" για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

 

 

Το συνολικό κόστος φοίτησης καθορίζεται στο ποσό των 4.500€ και αναλύεται ως εξής: 

Α' εξάμηνο: 1500€ 

 A´δόση: 500€ (κατά τη διάρκεια προ-εγγραφής, Ιούλιος) 

 Β  ́δόση: 500€ (5-12 Σεπτέμβρη) 

 
 Γ’ δόση: 500 (1-10 Νοέμβρη) 

 

 

 

Β´ εξάμηνο: 1500€ 

 

 Α  ́δόση: 750€ (1-10 Φεβρουαρίου) 

 Β  ́δόση: 750€ (1-10 Μαρτίου) 

 

 

Γ´ εξάμηνο: 1500€ 

Α  ́δόση: 750€ (1-10 Ιουνίου) 

Β  ́δόση: 750€ (1-10 Σεπτέμβρη) 

 

 

 Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις εξετάσεις. 

 Τα χρήματα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ, με τη χρήση του κωδικού RF που έχει σταλεί με 

προσωπικό email στον καθένα σας 

 Για την αναγνώριση της κατάθεσης του ποσού στην τράπεζα είναι απολύτως 

απαραίτητη η αναγραφή του Ονοματεπώνυμου του φοιτητή στην αιτιολογία 

κατάθεσης και ο Κωδικός Έργου 97409. 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6.2 «Υποχρεώσεις φοιτητών», του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ στην "Εφοδιαστική και Διοίκηση 

Αλυσίδας Εφοδιασμού" ορίζεται ότι "οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί 

στο ΠΜΣ, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα δίδακτρα 



στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Φοιτητής ο 

οποίος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη 

της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου, αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη 

συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση φοιτητής, οποίος δεν έχει 

ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δε δικαιούται να του χορηγηθεί 

βεβαίωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών." 

 
 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους εξόφλησης των διδάκτρων . 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :………………………………………………………….. 

Θεσσαλονίκη , …………………………Υπογραφή…………………………… 
 

 

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία το ποσό 

της προκαταβολής δεν επιστρέφεται.
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