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νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστι-
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μών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφε-
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Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4882 (1)
  Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργά-

νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστη-

μών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών 

Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφε-

ρειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδο-

νίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in 

Business Administration, MBA)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) Όργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις' και ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις 
τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις 
καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συ-
γκρότηση Σχολών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (A΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Την αριθμ. 114011/Β7/21.7.2014 (ΦΕΚ 2068/ 
29.7.2014, τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατά-
σταση της αριθμ. Β1/713/23.9.1993 (ΦΕΚ 787/6.10.1993, 
τ. Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις 
και αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business 
Administration, MBA)» - Αναμόρφωση Προγράμματος».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (αρ. συνεδρίασης 
14/21-03-2018).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο 
εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (αριθμ. συνεδρίασης 
14/21-03-2018).

14. Τα αποσπάσματα πρακτικού: α) της αριθμ. 11/ 
28.3.2018/θέμα 3ο της έκτακτης συνεδρίασης της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων β) της αριθμ. 26/22.3.2018/θέμα 3ο της 
έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και γ) της αριθμ. 
14/23.4.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που εγκρίνουν την 
εισήγηση επανίδρυσης του ΔΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA».

15. To απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, 
MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 01/24-04-2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνε-
δρίασης 29/27-04-2018).

17. Το αριθμ. 1285 της 14-4-2014 έγγραφο της Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) από το οποίο προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημά-
των Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομι-
κών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

18. Το αριθμ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων (Master in Business Administration, MBA)», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα: α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων και β) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχο-
λής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, και γ) το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και 
Περιφερειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, συνδιοργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA)». 
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(επισπεύδον τμήμα) της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business 
Administration, MBA) έχει ως αντικείμενο - σκοπό την 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέ-
δου σε πτυχιούχους όλων των τμημάτων της ανώτατης 
εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, ώστε να συμβάλλουν στην προαγωγή της 
γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο 
της Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως επίσης και στη συνο-
λική ανάπτυξη και ενίσχυση των ελληνικών ιδιωτικών και 
δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in 
Business Administration)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη-
μάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Το πρόγραμμα παρέχεται υπό τις ακόλουθες μορφές:

• Κύκλος για Νέους Πτυχιούχους και
• Κύκλος για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA). 

Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) 
καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος, ξεχωριστά για κάθε κύκλο σπουδών.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) πλήρη 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρό-
νου εκπόνησης και υποβολής προς κρίση της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, 
καθώς και η δυνατότητα παράτασης και αναστολής 
φοίτησης ορίζονται με σαφήνεια στον κανονισμό του 
προγράμματος.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται 
μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
συνολικά δέκα (10) μαθημάτων, οκτώ (8) υποχρεωτικών 
και δύο (2) επιλογής, τα οποία ισοδυναμούν με εξήντα 
(60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και στην εκπόνηση Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πραγμα-
τοποιείται κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου και ισοδυ-
ναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα 
τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα και 

το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου ολοκληρώνονται 
σε 13 πλήρεις εβδομάδες.

Πριν από την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου, για την κατάλ-
ληλη προετοιμασία και διασφάλιση της επιστημονικής 
αρτιότητας της διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές πα-
ρακολουθούν το προπαρασκευαστικό μάθημα «Μεθο-
δολογία Έρευνας» διάρκειας δεκαοκτώ (18) ωρών, η επι-
τυχής ολοκλήρωση του οποίου θα οδηγεί στην έναρξη 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα παρέχεται υπό τις ακόλουθες μορφές:
• Κύκλος για Νέους Πτυχιούχους και
• Κύκλος για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA). 
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 

σπουδών κατανέμεται ως εξής:

α/α Μάθημα Τύπος
Ώρες 

διδασκαλίας/ 
εβδομάδα

ECTS

Α’ Εξάμηνο (30 ECTS)
1 Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρησιακών Αποφάσεων Υ 3 6

(Quantitative Methods for Business Decisions)
2 Διοικητικό Μάρκετινγκ (Marketing Management) Υ 3 6

3 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
(Principles of Economic Theory and Policy) Υ 3 6

4 Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) Υ 3 6
5 Μάθημα Επιλογής Ε 3 6

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Β’ Εξάμηνο (30 ECTS)

1 Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) Υ 3 6
2 Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) Υ 3 6
3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) Υ 3 6

4 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource
Management) Υ 3 6

5 Μάθημα Επιλογής Ε 3 6
Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Γ’ Εξάμηνο (30 ECTS)
Μεθοδολογία Έρευνας
Διπλωματική Εργασία ΕΡΓ 30

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS

Μαθήματα Επιλογής
(Παρακολούθηση 2 συνολικά μαθημάτων από τον κάτωθι πίνακα, 1 στο Α’ εξάμηνο και 1 στο Β’ εξάμηνο)

1 Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
(Leadership, Communication and Public Relations) Ε 3 6

2 Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία (Tax and Bank Laws) Ε 3 6

3 Θέματα Εμπορικού / Εργατικού Δικαίου
(Special Topics in Commercial and Labor Law) Ε 3 6

4 Διοίκηση Υπηρεσιών (Service Management) Ε 3 6

5 Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων
(Decision Support Systems) Ε 3 6

6 Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) Ε 3 6

7 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών
(Organizational Behavior and the Management of Change) Ε 3 6
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8 Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση
(International Trade and Finance) Ε 3 6

9 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) Ε 3 6

10 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επίδοσης της 
Επιχείρησης (Analysis of Financial Performance of an Enterprise) Ε 3 6

11 Στρατηγικός Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
(Strategic Marketing Management) Ε 3 6

12
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης: Νομική και Χρηματοδοτική 
Διάσταση (Contemporary Financing
Contracts: Legal and Financial Approach)

Ε 3 6

13 Ελληνική Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
(Greek Labor Market and European Integration) Ε 3 6

14 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης/Ηλεκτρονικό/Εμπόριο 
(Management Information Systems/Electronic Commerce) Ε 3 6

15 Ανάλυση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου
(Investment and Portfolio Analysis) Ε 3 6

16 Στρατηγική Ανάλυση της Κυβέρνησης και Επιχειρήσεων
(Government and Business Strategic Analysis) Ε 3 6

17 Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων (Business Risk Management) Ε 3 6

18 Οργάνωση και Διοίκηση Έργων (Project Management) Ε 3 6

19
Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνής Διοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων (Industrial Relations in the
EU and International Human Recourse Management)

Ε 3 6

20
Ανθρώπινες Σχέσεις και Επικοινωνία στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 
Πόρων (Communication and Human
Relations in Human Resource Management)

Ε 3 6

21 Ειδικά Θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
(Special Issues in Human Resource Management) Ε 3 6

22
Συστήματα Κινήτρων, Αμοιβών και Σταδιοδρομίας στις
Επιχειρήσεις (Performance, Incentives, Compensation and
Career Management)

Ε 3 6

23
Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου και Συλλογικών 
Διαπραγματεύσεων (Special Issues in Labor Law and Collective 
Bargaining)

Ε 3 6

24 Συστήματα Βελτίωσης Ποιότητας και Αξιοποίηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Quality Systems and Human Resources Utilization) Ε 3 6

25 Προβολή και Διαφήμιση (Promotion and Advertizing) Ε 3 6

26 Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Research) Ε 3 6

27 Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management) Ε 3 6

28 Τραπεζικό Μάρκετινγκ (Bank Marketing) Ε 3 6

29 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing) Ε 3 6

30 Βελτίωση Ποιότητας και Μάρκετινγκ
(Quality Improvement and Marketing) Ε 3 6

31 Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές
(Financial Institutions and Markets) Ε 3 6

32 Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως 
(Working Capital Management) Ε 3 6

33 Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) Ε 3 6

34 Ανάλυση και Πρόβλεψη Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
(Exchange Rate Analysis and Forecasting) Ε 3 6

35 Χρηματοοικονομική Αστάθεια και Επενδυτική Συμπεριφορά
(Financial Instability and Investors Behavior) Ε 3 6
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Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην 
Αγγλική γλώσσα.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, συγγράφεται 
στην ελληνική ή αγγλική ανεξάρτητα από τη γλώσσα 
διδασκαλίας.

Η ανακατανομή μαθημάτων στο πρόγραμμα, καθώς 
και άλλα οργανωτικά θέματα που άπτονται της επιλογής 
και παράδοσης των μαθημάτων θα γίνεται με αποφάσεις 
των αρμόδιων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές (με ανώτατο 40 άτομα σε κάθε τμήμα), για τον κάθε 
κύκλο σπουδών κατά έτος.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων, δηλαδή, 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Επιπλέον, μπο-
ρούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017).

Άρθρο 9
Λοιπό Προσωπικό - Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα συνεργαζόμενα τμήματα και το Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας εν γένει διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, την 
κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή 
βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτι-
κοακουστικά μέσα, όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος. 
Επιπλέον, όποτε είναι δυνατό, το πρόγραμμα αναπτύσσει 
με ιδίους πόρους νέες υποδομές για τις ανάγκες λειτουρ-
γίας του, καθώς επίσης συντηρεί, αναβαθμίζει ή αντικα-
θιστά την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊ-
κό έτος 2024-2025, με δυνατότητα ανανέωσης και λει-
τουργίας, με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ. Α΄/04-08-2017).

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 φοίτησης κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) και την αριθμ. 216772/Ζ1 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/2017Β΄), ο προϋπολο-
γισμός λειτουργίας του κύκλου για νέους πτυχιούχους 
ανέρχεται στο ποσό των 129.600,00€ και του κύκλου 
για στελέχη επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 
144.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων και 
δαπανών ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από: Ποσό σε €
1 Ιδιωτικούς φορείς (τέλη 

φοίτησης, αίτηση εισαγωγής και 
ορκωμοσίας) *1 129.600,00 €

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

3 τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 00,0

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

5 Πόροι από ερευνητικά 
προγράμματα 00,0

6 Πόροι από προγράμματα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 
Διεθνών Οργανισμών 00,0

7 Μέρος εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Α.Ε.Ι. 00,0

8 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 00,0

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%) Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και 
λογισμικού 4.000,00

2 Δαπάνες χορήγησης μίας 
υποτροφίας με ακαδημαϊκά 
κριτήρια *2 4.500,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 700,00
4 Δαπάνες μετακινήσεων 

διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 500,00
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 

του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 500,00

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., 
αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ., αμοιβές διδασκαλίας 
προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 57.740,00
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7 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 22.000,00

8 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου 780,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (30%)

9 Παρακράτηση 30% για το ‘Ίδρυμα 38.880,00
ΣΥΝΟΛΟ 129.600,00

1. Σημειώνεται πως στον υπολογισμό των αναμενόμε-
νων εσόδων λαμβάνεται υπόψη η απαλλαγή των τελών 
φοίτησης λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, για το 30% 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο πρόγραμμα.

2. Επιπρόσθετα των υποτροφιών που χορηγούνται με 
εισοδηματικά κριτήρια.

ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Η χρηματοδότηση προέρχεται από: Ποσό σε €
1 Ιδιωτικούς φορείς (τέλη 

φοίτησης, αίτηση εισαγωγής και 
ορκωμοσίας) *1 144.000,00 €

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

3 τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 00,0

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

5 Πόροι από ερευνητικά 
προγράμματα 00,0

6 Πόροι από προγράμματα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 
Διεθνών Οργανισμών 00,0

7 Μέρος εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Α.Ε.Ι. 00,0

8 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 00,0

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%) Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 6.000,00

2 Δαπάνες χορήγησης μίας 
υποτροφίας με ακαδημαϊκά 
κριτήρια *2 5.000,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 700,00
4 Δαπάνες μετακινήσεων 

διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 500,00

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 500,00

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., 
αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ., αμοιβές διδασκαλίας 
προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 64.600,00

7 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 22.000,00

8 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου 1.500,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (30%)
9 Παρακράτηση 30% για το 'Ίδρυμα 43.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 144.000,00

1. Σημειώνεται πως στον υπολογισμό των αναμενόμε-
νων εσόδων λαμβάνεται υπόψη η απαλλαγή των τελών 
φοίτησης λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, για το 30% 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο πρόγραμμα.

2. Επιπρόσθετα των υποτροφιών που χορηγούνται με 
εισοδηματικά κριτήρια.

Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης
Το Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η κά-

λυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος θα 
στηρίζεται σε δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορη-
γίες, τέλη φοίτησης, πλεονάσματα και κάθε άλλη νόμιμη 
αιτία. Σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του ν. 4485/2017, 
το 30% του αρχικού προϋπολογισμού παρακρατείται 
από το πανεπιστήμιο για κάλυψη των λειτουργικών εξό-
δων του Ιδρύματος και κυρίως άλλων προγραμμάτων 
χωρίς τέλη φοίτησης, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό έως 
32,5% των φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοί-
τησης με τη μορφή υποτροφιών (30% με εισοδηματικά 
και 2,5% ακαδημαϊκά κριτήρια). Συνυπολογίζοντας τις 
παραπάνω κρατήσεις και παροχές, το κόστος του διδα-
κτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, την ετήσια 
δαπάνη για συντήρηση, αναβάθμιση ή αντικατάσταση 
της υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και την απαραίτητη 
παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
το πρόγραμμα είναι βιώσιμο οικονομικά και επιτυγχάνει 
νεκρό σημείο (break even) με μέσο κόστος ανά φοιτητή 
(που δεν λαμβάνει υποτροφία) στα 4.500 ευρώ για τα 
τρία εξάμηνα στον κύκλο για νέους πτυχιούχους και στα 
5.000 ευρώ για τα τρία εξάμηνα στον κύκλο για στελέχη 
επιχειρήσεων. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δό-
σεις, κατά τη διάρκεια φοίτησης.
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Τα έσοδα από την καταβολή των τελών φοίτησης πα-
ρέχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να καλυφθούν ση-
μαντικές παροχές που είναι προς όφελος των φοιτητών 
για την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, όπως: ανάπτυξη 
τεχνολογικής υποδομής (Η/Υ, εποπτικά μέσα, φορητοί 
υπολογιστές, ασύρματοι δρομολογητές, βιντεοπροβο-
λείς, ηλεκτροκίνητες οθόνες) για τις ανάγκες διδασκαλί-
ας σε αίθουσες και εργαστήρια, προμήθεια εξοπλισμού 
(Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικού μηχανήματος) για τις 
ανάγκες της διοικητικής στήριξης του προγράμματος, 
προμήθεια λογισμικών και ανανέωση χρήσης τους, προ-
μήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, 
προμήθεια αναλωσίμων, συμμετοχή φοιτητών σε συ-
νέδρια κ.α.

Όταν προκύπτουν εναλλακτικές πηγές εσόδων (χορη-
γίες, κληροδοτήματα, χρηματοδότηση από προγράμ-
ματα, έκτακτη χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε 
θα υπάρχει και ανάλογη μείωση του τέλους φοίτησης 
επιστρέφοντας το ποσό της χρηματοδότησης στους 
φοιτητές με τη μορφή εκπτώσεων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα 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 19 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 4879 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-

οικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 

τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in 

Accounting and Finance)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

5. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συ-
γκρότηση Σχολών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

10. Τα ΦΕΚ ίδρυσης ή/και τροποποίησης του ΠΜΣ στη 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΦΕΚ 1566Β΄/2004, 
1965Β΄/2014, 3303Β΄/2016).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συνεδρίασης 26/
22-03-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της επανιιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συ-
νεδρίασης 01/24-04-2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμ. συ-
νεδρίασης 29/27.4.2018).

14. Το αριθμ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Χρηματο-
οικονομική (MSc in Accounting and Finance)» του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Λογιστική και Χρηματο-
οικονομική (MSc in Accounting and Finance)», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδί-
κευση των νέων πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμ-
βάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα 
γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής δημιουργώντας στελέχη ικανά: α) να δραστη-
ριοποιηθούν, μελλοντικά, επαγγελματικά στο χώρο των 
επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτι-
κού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί 
ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρή-
σεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμ-
βουλοι-διαχειριστές χαρτοφυλακίου ή ανώτατα στελέχη 
της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, β) να 
προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρ-
μογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρη-
ματοοικονομικής. Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση 
ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών 
σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους. Το συνεκτικό 
υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ στην «Λο-
γιστική και Χρηματοοικονομική» είναι ο συνδυασμός 
θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας 
της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα 
της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης του 
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» οδη-
γεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» με τις εξής κα-
τευθύνσεις: (α) Λογιστική και (β) Χρηματοοικονομική.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου 
σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ., 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αποδοχή αλλο-
δαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την 
αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ 
καθώς και πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας. Η 
επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως 
προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών. Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται και από πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης το οποίο θα διαρκεί μέχρι το διπλάσιο 
συνεχές χρονικό διάστημα του αντίστοιχου προγράμμα-
τος πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμε-
ται ως εξής: (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την 
επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων 
του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου αντίστοιχα και (β) τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση και συγγραφή 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ΄ εξά-
μηνο.

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και όπου κρί-
νεται απαραίτητο σε παρακολούθηση εργαστηριακών 
προγραμμάτων, φροντιστηριακών ασκήσεων, συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μα-
θημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης που δεν υπερβαίνουν το 35% του εκπαι-
δευτικού προγράμματος (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

3. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ει-
δίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Διοικητική Λογιστική 6 ECTS
2 Ανάλυση Επενδύσεων και 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6 ECTS
3 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6 ECTS
4 Χρηματοοικονομική Εταιριών 6 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα (1) 

μάθημα)
1 Λογιστικά και Πληροφοριακά 

Συστήματα 6 ECTS
2 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων και Προσδιορισμός 
Αξίας της Επιχείρησης 6 ECTS

3 Χρηματοοικονομική Μηχανική 6 ECTS
4 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS A΄ Εξαμήνου 30 ECTS
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και 
Εσωτερικού Ελέγχου 6 ECTS

2 Φορολογική Λογιστική 6 ECTS
3 Σύγχρονα Θέματα 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 6 ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1 Εξειδικευμένα Θέματα 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 6 ECTS

2 Σύγχρονα Εργαλεία Λογιστικής για 
Λήψη Αποφάσεων 6 ECTS

3 Χρεόγραφα Σταθερού 
Εισοδήματος 6 ECTS

4 Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης 
Χρηματιστηριακών Μεγεθών 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: XΡHMATOOIKONOMIKH
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Στρατηγική Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση 6 ECTS

2 Τραπεζική Διοικητική 6 ECTS
3 Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης 

Χρηματιστηριακών Μεγεθών 6 ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1 Διεθνή Χρηματοοικονομική 6 ECTS
2 Φορολογική Λογιστική 6 ECTS
3 Χρεόγραφα Σταθερού 

Εισοδήματος 6 ECTS
4 Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και 

Εσωτερικού Ελέγχου 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής 
Μεταπτυχιακής Εργασίας 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ΄ Εξαμήνου 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90 ECTS

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί επέλθει με 
αποφάσεις οργάνων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εκπόνησης 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική 
ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της με-

ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. 
Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής στην αγγλική γλώσ-
σα μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα και την 
έγκριση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία 
η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στην 
αγγλική γλώσσα, ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει 
εκτεταμένη περίληψη της εργασίας του στην ελληνική.

Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ στη «Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 
εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρη-
ματοοικονομική» θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» θα 
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 
οπότε και θα εξετασθεί η ανανέωσή του, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησι-
μοποιηθούν: (α) αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επι-
στημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, (β) οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και τα ερευνητικά εργαστήρια 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (γ) ο εξοπλισμός για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων με την εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευση, όπου αυτό είναι απαιτητό και 
(δ) το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονι-
κών μαθημάτων για όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στη «Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική» έχουν, επίσης, πρόσβαση: (α) 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας, (β) σε Βάσεις Οικονομικών Δεδομένων, (γ) σε 
εξειδικευμένο Λογισμικό του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας

Τα ετήσια έσοδα του ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρημα-
τοοικονομική» αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
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ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», που αφο-
ρά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 
113.400 € και, επίσης, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Α. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΡΟΕΣ)
Ιδιωτικούς φορείς (τέλη φοίτησης, αίτηση 
εισαγωγής και ορκωμοσίας) * € 198.450
Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των 
συνεργαζόμενων φορέων
Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων
Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες φορέων δημόσιου 
τομέα
Πόροι από ερευνητικά προγράμματα
Πόροι από προγράμματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών
Μέρος εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.
Κάθε άλλη νόμιμη αιτία
ΣΥΝΟΛΟ € 198.450

Β. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΚΡΟΕΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
(70%) ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ:
Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού € 4.000
Δαπάνες χορήγησης μίας επιπλέον 
υποτροφίας με ακαδημαϊκά κριτήρια** € 3.000
Δαπάνες αναλωσίμων € 2.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ. € 8.000
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ., αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., αμοιβές 
διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 € 57.400
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης € 19.000
Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου € 20.000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
(30%):
Παρακράτηση 30% για το Ίδρυμα € 85.050
ΣΥΝΟΛΟ € 198.450

*Σημειώνεται πως στον υπολογισμό των αναμενόμε-
νων εσόδων λαμβάνεται υπόψη η απαλλαγή των τελών 
φοίτησης λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, για το 30% 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο πρόγραμμα. 

**Επιπρόσθετα των υποτροφιών που χορηγούνται με 
εισοδηματικά κριτήρια.

Άρθρο 13
Χρηματοδότηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

1. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ στη «Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική» θα καλύπτεται από: (α) τέλη φοί-
τησης, (β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα ή του ιδιωτι-
κού τομέα, (γ) πόρους από τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά 
ερευνητικά προγράμματα, (δ) πόρους από προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
(ε) μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
καθώς από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

2. Το τέλος φοίτησης ανέρχεται σε 1.350 ευρώ ανά εξά-
μηνο. Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για 
την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του ΠΜΣ καθώς 
οι άλλες πηγές χρηματοδότησης ή οι εν γένει πόροι για 
την λειτουργία του, δεν είναι επαρκείς. Το συγκεκριμένο 
τέλος είναι ανάλογο των πάσης φύσεως παροχών (π.χ. 
διδάσκοντες, λογισμικά, βάσεις δεδομένων, πρόσθετο 
διδακτικό υλικό, ερευνητικές δραστηριότητες, διοικητική 
υποστήριξη) που προσφέρει το ΠΜΣ στη «Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική» στους μεταπτυχιακού του φοιτητές.

Άρθρο 14
Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές 
Δραστηριότητες - Συνεργασίες

1. Δίνεται η δυνατότητα εκτός από τη διδασκαλία μα-
θημάτων, να γίνονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται 
από την Συνέλευση. Σε αυτούς που παρακολουθούν τις 
παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ 
στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» χορηγείται πι-
στοποιητικό παρακολούθησης. Τα οικονομικά θέματα 
που προκύπτουν ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα.

2. Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 
έχει συνάψει συμφωνία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων για την δωρεάν εκπαίδευση-επιμόρφωση 
στελεχών του ελεγκτικού μηχανισμού και των τελωνείων 
του δημόσιου τομέα για την διασφάλιση των φορολογι-
κών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 15
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη 19 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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