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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επεμβατική
Ακτινολογία» (MSc in Interventional Radiology).

2

Τροποποίηση της 2399/28.04.2015 (Β’ 831) απόφασης Συγκλήτου περί υπολογισμού διδακτικού φόρτου και δυνατότητας αποζημίωσης για διδασκαλία
σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και
Χρηματοοικονομική διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και μετονομασία αυτού σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in
Accounting Taxation and Financial Management)».

4

Διόρθωση σφαλμάτων στην 4948/26.04.2018
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης και του Ι.Τ.Ε. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
τ. Β’ 1993/04.06.2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 800
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Επεμβατική Ακτινολογία» (MSc in Interventional
Radiology).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

Αρ. Φύλλου 3438

2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 68/22/06/2015 (ΦΕΚ 1401/Β΄/
07-08-2015) πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της
υπουργικής απόφασης υπ’αριθμ. 90439/Β7/29-10-2003 (ΦΕΚ
1737/Β΄/26-11-2003) / Αναμόρφωσης του Προγράμματος.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 03-04-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 6η, 18 Απριλίου 2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «Επεμβατική Ακτινολογία», από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3438/17.08.2018

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επεμβατική
Ακτινολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή.

τικές ανάγκες, καθώς και έξοδα διαμονής και μετακίνησης των προσκεκλημένων καθηγητών

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, την προαγωγή της
γνώσης και την έρευνα στην Επεμβατική Ακτινολογία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι: η επιστημονική και τεχνολογική
εξειδίκευση πτυχιούχων ιατρών στις αρχές και εφαρμογές της Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα και όλο το πρόγραμμα διεξάγονται στην
ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Επεμβατική Ακτινολογία» θα καλύπτεται (σύμφωνα με τη νομοθεσία) από:
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.400 ευρώ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί θα καλύπτονται οι λειτουργικές και εκπαιδευ-

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ.
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ.: 5116
(2)
Τροποποίηση της 2399/28.04.2015 (Β’ 831) απόφασης Συγκλήτου περί υπολογισμού διδακτικού
φόρτου και δυνατότητας αποζημίωσης για διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/05-07-2018)
Έχοντας υπόψη:
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Β’ 258) και ιδίως
το άρθρο 78.
3. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως το άρθρο 36 παρ. 3.
4. Την υπ’ αριθμ. 2399/28.4.2015 (B’ 831) απόφαση της
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ.
Συνεδρίασης 6η/23.04.2015) «Υπολογισμός διδακτικού
φόρτου και δυνατότητα αποζημίωσης για διδασκαλία σε
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τεύχος Β’ 3438/17.08.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2399/28.4.2015,
(Β’ 831) απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 6η/23-04-2015)
«Υπολογισμός διδακτικού φόρτου και δυνατότητα αποζημίωσης για διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών», ως ακολούθως:
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ τροποποιείται
ως εξής:
«Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής, ισχύουν τα παρακάτω:»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ. τροποποιείται ως εξής:
«Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος, αφού επιβεβαιώσει τα υποβληθέντα στοιχεία, συντάσσει την συγκεντρωτική κατάσταση διδακτικού φόρτου των μελών
του Τμήματος του, κατά το πρότυπο της συγκεντρωτικής
κατάστασης του παραρτήματος Β της παρούσας και την
αποστέλλει στο Κοσμήτορα της Σχολής, στο Πρόεδρο
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου.»
3. Η περίπτωση Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Οι αναθέσεις του διδακτικού φορτίου γίνονται με
στόχο κάθε καθηγητής ή λέκτορας να αναλαμβάνει τουλάχιστον 156 ώρες διδασκαλίας (ΑΩΔ) ανά ακαδημαϊκό
έτος, όπως αυτός εκτιμάται σύμφωνα με την παράγραφο
1 της ενότητας Β της παρούσης.
Η διδασκαλία σε μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών είναι δυνατόν να αμείβεται για το
μέρος που υπερβαίνει το συνολικό διδακτικό φορτίο
(ΣΔΦ) των 208 ωρών το ακαδημαϊκό έτος, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Β παραπάνω.
Εάν X είναι ο ΣΔΦ και Y το σύνολο των ωρών διδασκαλίας
σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενός μέλους
ΔΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος, τότε το μέλος ΔΕΠ δύναται
να αμειφθεί για Z ώρες διδασκαλίας, όπου:
1) Το Z δεν μπορεί να υπερβαίνει το Y.
2) Εάν ο ΣΔΦ υπερβαίνει το όριο των 208 ωρών αλλά
είναι μικρότερος του ορίου των 260 ωρών για το ακαδημαϊκό έτος, τότε το μέλος ΔΕΠ δύναται να αμειφθεί
για το ήμισυ των ωρών διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών που υπερβαίνουν τις 208 ώρες
ΣΔΦ, δηλαδή το Z είναι ο μικρότερος από τους αριθμούς
Y και [(X-208)/2]/1,33.
3) Εάν ο ΣΔΦ υπερβαίνει το όριο των 260 ωρών για το
ακαδημαϊκό έτος, τότε το μέλος ΔΕΠ δύναται να αμειφθεί
για το σύνολο των ωρών διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών που υπερβαίνουν τις 260 ώρες
ΣΔΦ, καθώς και για το ήμισυ των ωρών διδασκαλίας σε
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μεταξύ των 208
και των 260 ωρών ΣΔΦ, δηλαδή το Ζ είναι ο μικρότερος
από τους αριθμούς Υ και [(Χ-260)+26]/1,33.
Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει τον ΕΛΚΕ για τα μαθήματα ή το μέρος των μαθημάτων (σε ώρες) των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών, για τα οποία ο Καθηγητής ή Λέκτορας δεν
αμείβεται.»
4. Η περίπτωση ΣΤ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα παραπάνω όρια των 156, 208 και 260 ωρών ανά
ακαδημαϊκό έτος ισχύουν ως εξής για τους καθηγητές
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που κατέχουν διοικητικές θέσεις: Πρύτανης 0, 25 και 30
ώρες αντίστοιχα, Αναπληρωτές Πρύτανη ή Αντιπρυτάνεις 40, 60 και 75 ώρες, Κοσμήτορες Σχολών 80, 100 και
120 ώρες και Πρόεδροι Τμημάτων 100, 120 και 140 ώρες
αντίστοιχα.
Για τους Καθηγητές/Λέκτορες που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης το αντίστοιχο όριο των 156
ωρών θεωρείται το όριο των 78 ωρών ενώ ισχύουν και
για αυτούς τα όρια των 208 και 260 ωρών.
Για τους Καθηγητές/Λέκτορες που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, τα όρια
των 156, 208 και 260 ωρών θεωρούνται τα όρια των 78,
104 και 130 ωρών αντίστοιχα.
Για τους Καθηγητές/Λέκτορες που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια ενός ακαδημαϊκού έτους δεν τίθενται
ελάχιστα όρια καθόσον δεν συμμετέχουν στην διδακτική
διαδικασία και δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε
τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει
ανά μήνα το ποσοστό των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 5126
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μετονομασία
αυτού σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and
Financial Management)».
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-
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ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 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 υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
7. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχολών».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 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 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 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
Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (ΦΕΚ 2054/Β/2008, 1965/Β/2014).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 26/22.03.2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
περί της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική διοίκηση» και
τη μετονομασία αυτού σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and
Financial Management)» του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 01/24.04.2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 29/27.4.2018)
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 108916/Ζ1/29.6.2018 έγγραφο
του Υπουργού 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 «Στρατηγική Διοικητική
Λογιστική και Χρηματοοικονομική διοίκηση» και τη
μετονομασία αυτού σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and
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Financial Management)» του Τμήματος 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 διατάξεις» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί, από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation
and Financial Management)», σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα
γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Φορολογίας και
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης δημιουργώντας εξειδικευμένα στελέχη ικανά: α) να δραστηριοποιηθούν
επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί
ελεγκτές-λογιοτές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιοτές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμβουλοι, διαχειριστές
χαρτοφυλακίου, στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του
ιδιωτικού τομέα, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της
έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα
της λογιστικής, φορολογίας και χρηματοοικονομικής
διοίκησης. 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 ειδικεύσεων του ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc
in Accounting Taxation and Financial Management)»
είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική
εκπαίδευση σε θέματα της λογιστικής φορολογίας και
χρηματοοικονομικής διοικητικής επιστήμης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and
Financial Management)» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική
Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in
Accounting Taxation and Financial Management)» με τις
εξής ειδικεύσεις: (α) Λογιστική Φορολογία και (β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and
Financial Management)» 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 αλλοδαπών 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 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90) και
κατανέμεται 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΄ εξάμηνο.
2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και όπου
Άρθρο 5
κρίνεται απαραίτητο σε παρακολούθηση εργαστηριΧρονική Διάρκεια
ακών προγραμμάτων, φροντιστηριακών ασκήσεων,
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε
Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης ορίζεται εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η
σε τρία (3) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με
προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου- μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δεν υπερβαίδών. Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται και από πρόγραμμα νουν το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος (παρ. 3,
μερικής φοίτησης το οποίο θα διαρκεί μέχρι το διπλάσιο άρ. 30, ν. 4485/2017).
3. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά εισυνεχές χρονικό διάστημα του αντίστοιχου προγράμμαδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:
τος πλήρους φοίτησης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική για τη Λήψη Αποφάσεων

6 ECTS

2

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6 ECTS

3

θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)
1

Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής

6 ECTS

2

Προσδιορισμός Αξίας Κινητών Αξιών

6 ECTS

3

Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών

6 ECTS

4

Στρατηγική Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικές Αγορές

6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α' Εξαμήνου

30 ECTS

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

6 ECTS

2

Φορολογική Λογιστική

6 ECTS

3

Ελεγκτική και Εσωτερικός'Ελεγχος

6 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)
1

Κοστολόγηση και Τεχνικές Διαχείρισης Κόστους

6 ECTS

2

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

6 ECTS

3

Ειδικά Θέματα Φορολογίας

6 ECTS

4

Στρατηγική Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κρίσεων

6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β' Εξαμήνου

30 ECTS

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

43210

Τεύχος Β’ 3438/17.08.2018

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1
2
3

1
2
3
4

Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
θεωρία Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρίες Επενδύσεων
Στρατηγική Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικές Αγορές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
Διεθνής Χρηματοοικονομική και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Στρατηγική Διοίκηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
Στρατηγική Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κρίσεων
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β' Εξαμήνου

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
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 να 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 μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής στην αγγλική γλώσσα 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 Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting
Taxation and Financial Management)» ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting
Taxation and Financial Management)» θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 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 Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial
Management)» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028 - 2029 οπότε και θα εξετασθεί η ανανέωσί) του,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν: (α) αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (β) οι
εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ηλεκτρονικών 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 ηλεκτρονικών μαθημάτων για όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
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2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in
Accounting Taxation and Financial Management)» έχουν, επίσης, πρόσβαση: (α) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (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 Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting
Taxation and Financial Management)» αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. To 70% του ετήσιου συνολικού κόστους
λειτουργίας του ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation
and Financial Management)», που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 138.6006 και, επίσης,
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
Α. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΡΟΕΣ)
Ιδιωτικούς φορείς (τέλη φοίτησης, αίτηση εισαγωγής και ορκωμοσίας) *
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
Β. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΚΡΟΕΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (70%) ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ:
Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης μίας επιπλέον υποτροφίας με ακαδημαϊκά κριτήρια**
Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
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
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (30%):
Παρακράτηση 30% για το Ίδρυμα
ΣΥΝΟΛΟ

€242.550

€242.550

€6.000
€6.000
€6.000
€73.000

€19.000
€28.600

€103.950
€242.550

* Σημειώνεται πως στον υπολογισμό των αναμενόμενων 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 Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting
Taxation and Financial Management)» θα καλύπτεται από: (α) τέλη φοίτησης, (β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού 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 Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας καθώς από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
2. Το τέλος φοίτησης ανέρχεται σε 1.650 ευρώ ανά εξάμηνο. 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,
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λογισμικά, βάσεις δεδομένων, πρόσθετο διδακτικό υλικό, ερευνητικές δραστηριότητες, διοικητική υποστήριξη) που
προσφέρει το ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Άρθρο 14
Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες - Συνεργασίες
1. Δίνεται η δυνατότητα εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων, να γίνονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται από τη Συνέλευση. Σε αυτούς που παρακολουθούν τις
παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
(MSc in Accounting Taxation and Financial Management)» χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα.
2. Το ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial
Management)» έχει συνάψει συμφωνία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την, δωρεάν, εκπαίδευσηεπιμόρφωση στελεχών του ελεγκτικού μηχανισμού και των τελωνείων του δημόσιου τομέα για τη διασφάλιση των
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 15
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση 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 4 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην υπ΄αριθμόν 4948/26.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ τ.Β’ 1993/04.06.2018 διορθώνεται στο άρθρο 12 «Πόροι – Χρηματοδότηση και κόστος λειτουργίας» το ετήσιο
κόστος λειτουργίας
το λανθασμένο:
«10.000 ευρώ»
στο ορθό:
«12.000 ευρώ»
και ο πίνακας ανά κατηγορία δαπάνης
από το λανθασμένο:
Κατηγορία δαπάνης
Αγορά βιβλίων
Αγορά εξοπλισμού
Συντήρηση εξοπλισμού
Αγορά αναλωσίμων
Μετακίνηση-φιλοξενία προσκεκλημένων καθηγητών

Ποσό (σε ευρώ)
6.300,00
1.200,00
500,00
500,00
1.500,00

στο ορθό:
Κατηγορία δαπάνης
Αγορά βιβλίων
Αγορά εξοπλισμού
Συντήρηση εξοπλισμού
Αγορά αναλωσίμων
Μετακίνηση-φιλοξενία προσκεκλημένων καθηγητών
Υποτροφίες φοιτητών

Ποσό (σε ευρώ)
5.300,00
1.200,00
500,00
500,00
1.500,00
3.000,00

(Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02034381708180008*

