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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική
και Ελεγκτική» (MSc in Applied Accounting and
Auditing) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση (Master in Public
Management, MPM).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 78
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική
και Ελεγκτική» (MSc in Applied Accounting and
Auditing) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Αριθμ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 38/11.7.2018)
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 μεταφοράς 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.
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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 (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
(Α΄ 112) «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 στην
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (ΦΕΚ 646Β΄/2009,
ΦΕΚ 1951Β΄/2014 και ΦΕΚ 2589Β΄/2016).
11. Το απόσπαμα 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 επανιιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη
Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 01/24-04-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 29/27-04-2018).
14. Το υπ΄ αριθμ. 99846/Ζ1/18-06-2018 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
15. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 36/21-6-2018).
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16. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
περί της επανιιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη
Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 02/28-06-2018).
17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίαση 38/11-07-2018).
18. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 132328/Ζ1/3.8.2018 έγγραφο
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
19. 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 στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» (MSc in Applied Accounting and
Auditing) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (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 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Εφαρμοσμένη Λογιστική και
Ελεγκτική" (MSc in Applied Accounting and Auditing),
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, της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:
α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των
επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, εσωτερικοί
ελεγκτές, λογιστές - φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων 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 και ελεγκτικής. 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 «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
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είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική
εκπαίδευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής του
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Εφαρμοσμένη Λογιστική και
Ελεγκτική και (β) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Δημόσιου Τομέα.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 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 το 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
τέσσερα (4) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως
προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται και από πρόγραμμα
μερικής φοίτησης το οποίο θα διαρκεί μέχρι το διπλάσιο
συνεχές χρονικό διάστημα του αντίστοιχου προγράμματος πλήρους φοίτησης.
Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) και κατανέμεται ως εξής: (α) ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες
από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των
μαθημάτων του Α΄, Β΄ και Γ Εξαμήνου, αντίστοιχα και (β)
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση και
συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
κατά το Δ΄ Εξάμηνο.
2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και όπου κρίνεται απαραίτητο σε παρακολούθηση εργαστηριακών
προγραμμάτων, φροντιστηριακών ασκήσεων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία
των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνουν
τις διατάξεις της παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017.
3. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

Τεύχος Β’ 4346/01.10.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά 6 ECTS
Πρότυπα
2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή
6 ECTS
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
3 Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός
6 ECTS
Έλεγχος
4 Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής 6 ECTS
και Οικονομικής των Επιχειρήσεων
5 Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής
6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ Εξαμήνου
30 ECTS
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
6 ECTS
και Αγορών
2 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 6 ECTS
3 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 6 ECTS
4 Ελεγκτική - Επαγγελματική Δεοντολογία 6 ECTS
5 Εταιρικό Δίκαιο
6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ Εξαμήνου
30 ECTS
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
1 Σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικής 6 ECTS
Λογιστικής
2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
6 ECTS
3 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
6 ECTS
4 Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συ6 ECTS
στήματα
5 Φορολογική Νομοθεσία
6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ΄ Εξαμήνου
30 ECTS
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1 Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής 6 ECTS
Δημόσιου Τομέα
2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου
6 ECTS
Τομέα
3 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Δημόσιου
6 ECTS
Τομέα
4 Κοστολόγηση Υπηρεσιών Δημόσιου
6 ECTS
Τομέα
5 Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιου
6 ECTS
Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ΄ Εξαμήνου
30 ECTS
Δ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής 30 ECTS
Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Δ΄ Εξαμήνου
30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ- 120 ECTS
ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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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 στην «Εφαρμοσμένη
Λογιστική και Ελεγκτική» ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο
στους εβδομήντα (70) φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 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 στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-29
οπότε και θα εξετασθεί η ανανέωσή του, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή
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.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» έχουν, επίσης, πρόσβαση: (α) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

53148

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» αναγράφονται στον παρακάτω
πίνακα. Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και
Ελεγκτική», που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 205.800€ και, επίσης, αναλύεται στον
παρακάτω πίνακα:
Α. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΡΟΕΣ)
Ιδιωτικούς φορείς (τέλη φοίτησης, αίτηση 294.000
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
294.000
Β. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΚΡΟΕΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (70%)
ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΕ:
Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού
11.900
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών με ακαδη- 30.000
μαϊκά κριτήρια
Δαπάνες αναλωσίμων
5.700
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 10.000
Π.Μ.Σ.
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για 11.200
εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 98.500
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 19.000
Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας- 19.500
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (30%):
Παρακράτηση 30% για το Ίδρυμα
88.200
ΣΥΝΟΛΟ
294.000
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Άρθρο 13
Χρηματοδότηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη
Λογιστική και Ελεγκτική» 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.
Το τέλος φοίτησης ανέρχεται σε 1.500 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 επαρκούν. Το συγκεκριμένο
τέλος είναι ανάλογο των πάσης φύσεως παροχών (π.χ.
διδάσκοντες, λογισμικά, βάσεις δεδομένων, πρόσθετο
διδακτικό υλικό, ερευνητικές δραστηριότητες, διοικητική υποστήριξη) που παρέχει το ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» στους μεταπτυχιακού
του 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 την Συνέλευση. Σε αυτούς που παρακολουθούν τις
παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ
στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τα οικονομικά
θέματα που προκύπτουν ρυθμίζονται από τα αρμόδια
όργανα.
2. Το ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» συνεργάζεται με αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, με το: (α) Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (ΣΟΕΛ), που προβλέπει την, χορήγηση απαλλαγής εξέτασης ενοτήτων (μαθημάτων) από τις επαγγελματικές εξετάσεις για τη απόκτηση του τίτλου του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, (β) Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA) που προβλέπει τη χορήγηση απαλλαγής εξέτασης ενοτήτων (μαθημάτων) από τις
επαγγελματικές εξετάσεις για τη απόκτηση του διεθνούς
τίτλου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, (β) Institute of
Internal Auditors (ΠΑ) που προβλέπει τις διαδικασίες για
τη απόκτηση του διεθνούς τίτλου του Εσωτερικού Ελεγκτή, (γ) Institute of Chartered Accountants In England
and Wales (ICAEW) που προβλέπει τη χορήγηση απαλλαγής εξέτασης ενοτήτων (μαθημάτων) από τις επαγγελματικές εξετάσεις για τη απόκτηση του διεθνούς τίτλου
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και (δ) την Διεύθυνση
Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εκπαίδευση-επιμόρφωση στελεχών του ελεγκτικού μηχανισμού και των
τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.
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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 δε 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, 5 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 80
(2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση (Master in Public
Management, MPM).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Αριθμ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 38/11.7.2018)
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, ιδίως
του άρθρου 32, 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
Αττικής και άλλες διατάξεις".
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, 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 μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 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 απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
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8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών».
9. 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).
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, 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».
11. Την αριθμ. 107417/Β7/10.7.2014 (Β΄ 1931) υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση (Master in Public
Management, MPM)».
12. Το απόσπασμα πρακτικού της έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(αρ. συνεδρίασης 11/28.03.2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση
(Master in Public Management, MPM)» του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 01/24.04.2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 29/27.04.2018)
15. Το αριθμ. 92547/Ζ1/6.6.2018 έγγραφο του Τμήματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
16. Το Απόσπασμα Πρακτικού της έκτακτης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(αρ. συνεδρίασης 15/20.06.2018).
17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί
της επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση
(Master in Public Management, MPM)» του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 2/28.6.2018).
18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 38/11.07.2018).
19. Τo αριθμ. 132328/Ζ1/3.8.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

53150

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20. Το αριθμ. 672/16.06.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Δημόσια
Διοίκηση (Master in Public Management, MPM)», ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση
(Master in Public Management, MPM)» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου
στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης σε
εν ενεργεία λειτουργούς του δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην
ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Οργάνωσης και
Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη εξειδικευμένων
ανώτερων στελεχών, ικανών να προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
και της συνολικής εσωτερικής λειτουργίας, και να συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών
στη «Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management,
MPM)».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η
διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του
προγράμματος.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην
αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία συντάσσεται
στην Ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα
από τη γλώσσα διδασκαλίας. Το αναλυτικό, ενδεικτικό,
πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση
(Public Management and Governance)
2. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(Information Systems and e-government)
3. Διοίκηση Λειτουργιών και Τεχνικές Λήψης
Αποφάσεων στον Δημόσιο Τομέα
(Public Service Operations Management and
Decision Making)
4. Μάθημα Επιλογής
(ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)
5. Μάθημα Επιλογής
(ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

ECTS
6
6

6

6
6

Μαθήματα Επιλογής
1. Διοικητικό Δίκαιο (Administrative Law)
2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική Λογιστική
(Financial Management and Management
Accounting)
3. Οικονομικά του Δημόσιου Τομέα Προϋπολογισμός και Δημόσιο Λογιστικό
(Public Sector Economics - Budgeting and Public
Accounting)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά
ECTS
6
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών
(Strategic Planning in Public Services and
Public Institutions)
2. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στη
6
Δημόσια Διοίκηση
(Quality and Effectiveness in Public
Management)
3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δη6
μόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
(Public Human Resource Management)
4. Μάθημα Επιλογής
6
(ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)
5. Μάθημα Επιλογής
6
(ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)
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Μαθήματα Επιλογής:
Φορολογική Διοίκηση και Ελεγκτική στον Δημόσιο
Τομέα
(Tax Administration and Auditing)
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Project
Management and Funds Access and Management)
Εισαγωγή Καινοτομιών και Αλλαγών στη Δημόσια
Διοίκηση
(Innovation and Change in Public Management)
Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη
(EU and Regional Development)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία
30 ECTS
Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
του Τμήματος ΟΔΕ και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
1114/τ.Α΄/ 04-08-2017). Συγκεκριμένα, για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΜΣ, το Τμήμα της ΟΔΕ έχει τη
δυνατότητα να διαθέσει 28 μέλη ΔΕΠ, που εκπληρώνουν
τις κατά νόμο υποχρεώσεις του στο Τμήμα, με γνωστικά
αντικείμενα που καλύπτουν το εύρος του Προγράμματος
Σπουδών του Τμήματος, εκτός από το γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου, το οποίο ανατίθεται
σε μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας ή άλλου ΑΕΙ. Το ΠΜΣ έχει ανάγκη περί τα 10
μέλη ΔΕΠ του τμήματος, δεδομένου ότι θα διδαχθούν
10 μαθήματα σε κάθε κύκλο. Συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας και να
λειτουργήσει απρόσκοπτα το ΠΜΣ. Επιπροσθέτως θα
γίνει πρόσκληση για παρουσιάσεις από ανώτατα στελέχη
της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
Το ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση άπτεται οικονομικών
και διοικητικών ζητημάτων που αφορούν σε μεγάλο
αριθμό φοιτητών, και άρα απαιτείται καθημερινή και
πολύωρη ενασχόληση για την εν λόγω διαχείριση. Το
διοικητικό προσωπικό του τμήματος ΟΔΕ είναι επαρκές
μόνο για τις ανάγκες του τμήματος. Επιπλέον, για την διαχείριση ενός ΠΜΣ απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
Κατά συνέπεια η διοικητική και οικονομική οργάνωση
του ΠΜΣ ανατίθεται κυρίως σε σχετικούς εξωτερικούς
συνεργάτες.
Το τμήμα της ΟΔΕ, υποστηρίζεται τεχνικά από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο εξυπηρετεί και τις ανάγκες του ΠΜΣ.
Ενδεικτικά, ανατίθεται στο εν λόγω τεχνικό προσωπικό
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η υποστήριξη για την ομαλή διεξαγωγή των διαλέξεων,
την επισκευή βλαβών σε τεχνικά μέσα εκπαίδευσης (π.χ.
βιντεοπροβολείς, φορητούς υπολογιστές), για τη διαχείριση φωτισμού και ήχου σε τελετές ορκωμοσίας.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος,
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ιδίου του Προγράμματος καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά
μέσα, Η/Υ, εκπαιδευτικό υλικό, λογισμικό, κ.λπ.). Το ΠΜΣ
στη Δημόσια Διοίκηση δύναται να χρησιμοποιεί κάθε
ακαδημαϊκό έτος ενδεικτικά τους εξής χώρους διδασκαλίας:
Ονομασία
Χωρητικότητα
Αμφιθέατρο 8
90 θέσεις
Αμφιθέατρο 9
90 θέσεις
Αμφιθέατρο 14
168 θέσεις
Αίθουσα 6
50 θέσεις
Αίθουσα 9
90 θέσεις
Εργαστήριο τμήματος ΟΔΕ
35 θέσεις με 35 Η/Υ
Αίθουσα Συνεδριάσεων ΟΔΕ
35 θέσεις
Μεγάλο Εργαστήριο Μ ΒΑ
35 θέσεις με 35 Η/Υ
Επίσης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει μια αίθουσα τηλεκπαίδευσης, όπου μπορούν να υλοποιηθούν
εξ αποστάσεως μαθήματα.
Επιπρόσθετα, το ΠΜΣ θα προχωρήσει σε συντήρηση,
αναβάθμιση ή και αντικατάσταση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής, προκειμένου να μην γίνει καμία
έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025 με δυνατότητα ανανέωσης και λειτουργίας, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου
80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός - Κόστος Λειτουργίας
Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα πραγματοποιείται από τα τέλη φοίτησης/ αίτησης και ορκωμοσίας
28 φοιτητών (Το πρόγραμμα θα το παρακολουθούν 40
φοιτητές). Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων
του ΕΛΚΕ, πλεονάσματα, τέλη φοίτησης, και κάθε άλλη
νόμιμη αιτία. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) και την αριθμ. 216772/Ζ1 Υπουργική Απόφαση
(Β΄ 4334/2017), ο προϋπολογισμός λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 128.800,00 € ανά
κύκλο σπουδών (3 εξάμηνα) και αναλύεται σε κατηγορίες
εσόδων και δαπανών ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

53152
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Η χρηματοδότηση προέρχεται από:
Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες
Περιπτώσεις) αριθμός
28X4500
+(τέλος εξέτασης φακέλου 30 € ορκωμοσίας 40 €)
Εισακτέοι 40 (οι 12 εξ αυτών
απαλλάσσονται των τελών φοίτησης
άρθρο 35 ν. 4485/2017)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Α.Ε.Ι./
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΩΡΕΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ Ή ΑΛΛΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.Ι.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (70%)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (βάσει
Ακαδ. Κριτηρίων επιπλέον του 30% των
εισακτέων (άρθρο 35 ν. 4485) 5% επί
των εισακτέων (2,05 φοιτητές Χ 4500 €)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ.Σ.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Π.Μ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΡ. 5. ΑΡΘΡΟΥ 36 ν. 4485/2017
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

128.800,00

7.500,00
9.250,00

2.150,00
500,00
350,00
48.300,00

1.580,00
15.942,00
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΞΟΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΓΟΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΔΙΟΥ)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (30%)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

4.588,00

90.160,00
38.640,00
128.800,00

Άρθρο 12
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 κείμενη νομοθεσία. Αιτιολόγηση της ανάγκης
επιβολής τέλους φοίτησης.
Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος θα
στηρίζεται σε δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, τέλη φοίτησης, πλεονάσματα και κάθε άλλη νόμιμη
αιτία. Σύμφωνα με το άρθρο 35 και 37 του ν. 4485/2017
το 30% του αρχικού προϋπολογισμού παρακρατείται
από το πανεπιστήμιο για κάλυψη λειτουργικών εξόδων
του Ιδρύματος και κυρίως άλλων προγραμμάτων χωρίς
τέλη φοίτησης, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό έως 35% των
φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης με τη
μορφή υποτροφιών (30% με εισοδηματικά και 5% με
ακαδημαϊκά κριτήρια). Συνυπολογίζοντας στις παραπάνω κρατήσεις και παροχές, το κόστος του διδακτικού,
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, την ετήσια δαπάνη για συντήρηση, αναβάθμιση ή και αντικατάσταση της
υλικοτεχνικής υποδομής καθώς επίσης και την παροχή
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το πρόγραμμα είναι βιώσιμο οικονομικά και επιτυγχάνει νεκρό
σημείο (break even) με μέσο κόστος ανά φοιτητή τις
4.500 ευρώ, για τα τρία εξάμηνα. Σημειώνεται πως στην
κατάρτιση του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται η
χορήγηση υποτροφιών, παρά το γεγονός ότι το ΠΜΣ
απευθύνεται μόνο σε εν ενεργεία στελέχη της δημόσιας
διοίκησης, όπου οι ελάχιστες ετήσιες αποδοχές υπερβαίνουν το εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα (βλ.
ενότητα προϋπολογισμός της έκθεσης βιωσιμότητας).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
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