
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. 7449 
Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής σε συνεργασία με 

το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Φο-

ρολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: 

Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο» (MSc in Tax and 

Business Law: European and Greek framework).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση 

της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

3. Το άρθρο 90 του Kώδικα Nομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’  98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ 
του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), την παρ. 8 του 
άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) και την παρ. 2 του 
άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 119).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

8. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 455 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

10. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α’ 38).

11. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμι-
ση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών 
Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» 
(Β’ 972).

12. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

13. Το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
14. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν.4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» (Α’ 70).

15. Το άρθρο 171 του ν. 4635/2019 «Τροποποιήσεις 
στον ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Α’ 167).

16. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709)  .

17. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων 
των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδριάσεις υπ’ αρ. 7/16-5-2022 
και 8/10-05-2022 αντίστοιχα) σχετικά με την εισήγηση 
ίδρυσης του ΠΜΣ.

18. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων τμημάτων.

19. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 28/06-06-2022).

20. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 164/
08-06-2022).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Διατμημα-
τικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών ως επισπεύδοντος σε 
συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι-
κονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας του ΔΠΜΣ με τίτλο: "Φορολογικό και Οικονομικό 
Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαί-
σιο" (MSc in Tax and Business Law: European and Greek 
framework) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με "Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των 
Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο" (MSc in 
Tax and Business Law: European and Greek framework) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 από το τμή-
μα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας ως επισπεύδον τμήμα σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως επισπεύδον τμήμα 
το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως επισπεύδον τμήμα 
σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. έχει ως 
αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων 
Νομικής, Λογιστικών, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, 
Διοίκησης και στον τομέα της Φορολογικής Λογιστικής 
και Ελεγκτικής Επιχειρήσεων.

Οι στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:
- Η γνώση της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας 

περί εταιριών/επιχειρήσεων, καθώς και της ίδρυσης, 
λειτουργίας, μετασχηματισμού και περάτωσης (λύση, 
πτώχευση - εξυγίανση)

- Η γνώση της διανοητικής βιομηχανικής και πνευμα-
τικής νομοθεσίας [σήμα, ευρεσιτεχνία, ανταγωνισμός 
(αθέμιτος και ελεύθερος), έργο και δημιουργός, πνευ-
ματικά και συγγενικά δικαιώματα].

- Η γνώση της φορολογικής και τελωνειακής νομο-
θεσίας.

- Η γνώση της λογιστικής και ελεγκτικής νομοθεσίας 
περί εταιριών

- Η πλήρη επιστημονική κατανόηση και έρευνα πάνω 
στα αντικείμενα και στις σύγχρονες τάσεις στη Φορολο-
γική Λογιστική και Νομοθεσία των επιχειρήσεων.

- Την εφαρμογή σε συνθήκες αγοράς των νομών και 
των διατάξεων των εταιριών, της Φορολογίας, της Λογι-
στικής αλλά και του Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου 
των επιχειρήσεων.

- Την εφαρμογή Συμβουλευτικών πρακτικών στην φο-
ρολογία των επιχειρήσεων.

- Εμβάθυνση σε ειδικά θέματα ηθικής στην κυβερνη-
τική διοικητική και επικοινωνιακή πολιτική εταιρικών 
οντοτήτων

- Η προετοιμασία για τη διενέργεια διδακτορικών 
σπουδών.

- Η πλήρης και ενδελεχής ενημερωτική (θεωρητική 
και πρακτική) κάλυψη των αναγκών των νομικών τόσο 
αυτών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα όσο και των 
απασχολούμενων στις νομικές υπηρεσίες στο δημόσιο 
αλλά και στον ιδιωτικό τομέα ιδίως στις επιχειρήσεις/
εταιρίες.

- Η κάλυψη των αναγκών σε ανώτατο μεταπτυχιακό 
επίπεδο για διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

- Η πλήρης κατανόηση του συν   όλου του Ελληνικού 
και Ενωσιακού Εταιρικού, Φορολογικού, Τελωνειακού, 
Λογιστικού, Ελεγκτικού, Τραπεζικού και Διανοητικού 
Δικαίου σε συνέργεια με τη φορολογική λογιστική και 
ελεγκτική, την παρακολούθηση και ανάλυση των φορο-
λογικών πρακτικών στις επιχειρήσεις και τη διοικητική 
τους λειτουργία, συμπεριφορά και επικοινωνία.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Ο μεταπτυχιακό δίπλωμα απονέμεται μετά από υπο-
χρεωτική παρακολούθηση και επιτυχημένη εξέταση σε 
12 μαθήματα και μετά από προφορική εξέταση της Δι-
πλωματικής Εργασίας του φοιτητή.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο: "Φορολογικό και Οικο-
νομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό 
Πλαίσιο" (MSc in Tax and Business Law: European and 
Greek framework).

Ο τίτλος απονέμεται από το τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας ως επισπεύδον τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 
σε πτυχιούχους Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικο-
νομικών τμημάτων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, 
Ελεγκτικής, Τραπεζικής και συναφών επιστημονικών 
αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, όπως επίσης σε αποφοίτους Πολιτικών 
Επιστημών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δί-
πλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Λογιστική και Ελεγκτική θα 
είναι 3 εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο θα διατίθε-
ται για την εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής 
εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 12 εβδομάδες 
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διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας. Κάθε 
μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει το 
ΠΜΣ σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής 
μπορεί να αναστείλει μέχρι ένα έτος την φοίτηση του 
εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι αναστολής φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) 
διδακτικά εξάμηνα για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, 
εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας, και σε πέντε (5) διδακτικά εξά-
μηνα για πρόγραμμα μερικής φοίτησης, εκ των οποίων 
το πέμπτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού "Φορολογικό και 
Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελ-
ληνικό Πλαίσιο" (MSc in Tax and Business Law: European 
and Greek framework) των επιχειρήσεων με την επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών τους:

- Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη νομοθεσία περί των 
Εμπορικών Εταιριών, ελληνική και Ενωσιακή.

- Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη νομοθεσία περί 
των Εταιρικών Μετασχηματισμών.

- Να είναι σε θέση να γνωρίζουν ειδικά θέματα για τη 
διανοητική (βιομηχανική και πνευματική) ιδιοκτησία.

- Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη φορολογική και 
τελωνειακή νομοθεσία, που αφορά τα νομικά πρόσωπα.

- Να είναι σε θέση να γνωρίζουν ο Λογιστικό και Ελε-
γκτικό Δίκαιο Εταιριών.

- Να είναι σε θέση να αναλύουν τις εναλλακτικές φο-
ρολογικές πρακτικές και να συμβουλεύουν επαρκώς τις 
επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

- Να τηρούν λογιστικά αρχεία όλων των κατηγοριών.
- Να καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμ-

φωνα με την κειμένη νομοθεσία και να αναλύουν τις 
φορολογικές προεκτάσεις των λογιστικών δεδομένων.

- Να συλλέγουν, να καταγράφουν να αναλύουν αλλά 
και να κρίνουν τη χρηματοοικονομική και φορολογική 
κατάσταση τόσο των επιχειρήσεων αλλά και των φυσι-
κών προσώπων.

- Να αποκομίσουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης 
φορολογικών -λογιστικών και ελεγκτικών προβλημάτων, 
οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία 
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικα-
σίες στη σχετική επιστήμη.

- Να μπορούν να συντάσσουν ενοποιημένες χρημα-
τοοικονομικές καταστάσεις με βάση τόσο τα ΕΛΠ όσο 
και ΔΛΠ και να ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις οι 
οποίες προβλέπονται τόσο από τα ΕΛΠ όσο και από τα 
ΔΛΠ, εφαρμόζοντας την κοστολόγηση αλλά και τη διοι-
κητική λογιστική στην κατάρτιση των προϋπολογισμών 
και έχοντας την ικανότητα διείσδυσης στη θεωρία αλλά 
και στην πράξη των νέων φορολογικών και ελεγκτικών 
προτύπων.

- Να είναι σε θέση να γνωρίζουν ειδικά διοικητικά θέ-
ματα Κυβερνητικής, ηγεσίας, management/marketing, 
οργανωσιακής συμπεριφοράς, επικοινωνίας και Ηθικής 
των Επιχειρήσεων.

- Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες εσω-
τερικού και εξωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις, καθώς 
και τη νομοθεσία που αφορά σε εφαρμοσμένη λογιστική, 
φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα (ιδίως εμπο-
ρικών εταιριών) σύμφωνα με την κείμενη φορολογία, 
τα ΕΛΠ, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ).

- Να μπορούν να εφαρμόσουν οικονομικές μεθόδους 
με στόχο την αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων, 
μέσω των ποσοτικών μεθόδων στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων.

- Να γνωρίζουν σχετικά με την Τραπεζική Χρηματο-
δότηση Επιχειρήσεων.

- Να έχουν αναπτύξει τις ερευνητικές δεξιότητες όσο 
και την κριτική σκέψη στην ανάλυση των φορολογικών 
και ελεγκτικών προτύπων.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς 
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά 
τη διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και 
να εξετασθούν με επιτυχία σε δώδεκα (12) μαθήματα 
συγκεντρώνοντας 5 πιστωτικές μονάδες (credits) για το 
καθένα από αυτά (30 πιστωτικές μονάδα σε κάθε εξάμη-
νο, σύνολο 60 μονάδες για τα μαθήματα των 2 πρώτων 
εξαμήνων). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτεί-
ται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. 
Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η 
ελληνική. Κατ’ εξαίρεση και μετά από εισήγηση της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής μπορεί η διδασκαλία των μαθη-
μάτων να γίνει στην αγγλική.

Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER

Α/Α Τίτλος μαθήματος Συν. Ωρών Θ Α Π/Μ (ECTS)

1 Ειδικά Θέματα Εταιρικού Δικαίου και Εταιρικής Διακυβέρνησης 
(Special Issues of Corporate Law and Corporate Governance) 2 1 1 5

2 Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων 
(Modern Forms of contracts) 2 1 1 5
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3 Λογιστικό - Ελεγκτικό Δίκαιο 
(Αccounting - Audit Law) 2 1 1 5

4 Χρηματοοικονομική και Φορολογική Λογιστική 
(Financial and Tax Accounting) 2 1 1 5

5 Ποσοτικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις 
(Quantitative Methods for Businesses) 2 1 1 5

6 Ηθική στις Επιχειρήσεις 
(Ethics in Business) 2 1 1 5

Σύνολο 12 6 6 30

2ο Εξάμηνο: 2nd SEMESTER

Α/Α Τίτλος μαθήματος Συν. Ωρών Θ Α Π/Μ (ECTS)

7

Δίκαιο Kεφαλαιαγοράς 
(τράπεζες-τραπεζικές εργασίες - χρηματοπιστωτικά μέσα) 
[Capital Market Law (banks - banking works - financial
instruments)]

2 1 1 5

8 Φορολογική και Τελωνειακή νομοθεσία 
(Tax and Customs legislation) 2 1 1 5

9

Ειδικά θέματα βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας
επιχειρήσεων 
(Specific issues of industrial and intellectual property of
enterprises)

2 1 1 5

10 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων 
(Financial statements of companies) 2 1 1 5

11 Χρηματοοικονομική (Finance) 2 1 1 5

12 Μεθοδολογία Έρευνας - Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 
(Research methodology - Writing a scientific paper) 2 1 1 5

Σύνολο 12 6 6 30

3ο Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Ο φόρτος εργασίας σε κάθε μάθημα ανέρχεται στις 150 μονάδες τόσο στο Α’ εξάμηνο όσο και στο Β’ δηλαδή 
σύνολο και στα δυο εξάμηνα 2100 ενώ στο τρίτο εξάμηνο ο φόρτος εργασίας ανέρχεται στα 900. Συνολικά και στα 
τρία εξάμηνα ο φόρτος εργασίας ανέρχεται στα 3000.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) φοιτητές, ανά 
τμήμα. Εισάγονται καθ’ υπέρβαση όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. της του Τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό 
έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής και αλλοδαπής, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Έδρα ορίζεται η Κοζάνη και μάλιστα τα Κοίλα, όπου εδρεύει η Πανεπιστημιούπολη. Ο υπάρχων εργαστηριακός 
εξοπλισμός των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών, στην Πανεπιστημιούπολη, στα Κοίλα Κοζάνης καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την 
υλοποίηση του ΠΜΣ.
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Άρθρο 10 
Κόστος Λειτουργίας

1. Τα δίδακτρα ορίζονται σε 2.900 ευρώ.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών του ΠΜΣ. Ενδεικτικά, εφόσον οι φοιτητές 

είναι 20 το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 58.000 €. (π.χ. για 20 φοιτητές x 2.900,00€ = 58.000 €).
2. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τα δίδακτρα. Επίσης, η χρηματοδότηση του ΠΜΣ προέρχεται 

από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρ. 

43 ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 

στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων του Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., 
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Ο προϋπολογισμός αυτός (επί 20 φοιτητών) αναλύεται ως εξής: 

Προϋπολογισμός
Κατηγορίες Κόστος Συμμετοχή

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.800 10%
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.900 5%
Δαπάνες αναλώσιμων (συγγραμμάτων, κ.λπ.) και 
εκπαιδευτικού υλικού 8.700 15%

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.450 2,5%
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς
σκοπούς 1.450 2,5%

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ 8.700 15%

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 580 1%

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
v. 4485/2017 5.220 9%

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2.900 5%
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας/προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίων/σεμιναρίων/διαλέξεων/
ημερίδων, δαπάνες εργασιών πεδίου, λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2.900 5%

Λειτουργικά έξοδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17.400 30%
Σύνολο 58.000 100%

Άρθρο 11 
Συνεργασίες

Το ΔΜΠΣ δύναται να διενεργήσει συνεργασίες τόσο με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή οργανισμούς τόσο της 
ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής στα πλαίσια των αντικειμένων που ασχολείται.

Άρθρο 12 
Επιβραβεύσεις

Το ΔΜΠΣ θα ενθαρρύνει την ερευνητική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών σπουδαστών και των εποπτών 
καθηγητών στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας.

Συγκεκριμένα προτείνεται η επιβράβευση των δύο (2) καλυτέρων εργασιών.
Η επιβράβευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους εκτιμάται ότι:
- θα προάγει την εξέλιξη της επιστήμης.
- θα ενισχύσει το επίπεδο σπουδών.
- θα συμβάλει στην ανάδειξη του μεταπτυχιακό προγράμματος και κατ’ επέκταση του τμήματος όπως και του 

Ιδρύματος.
- θα αναβαθμίσει το επίπεδο των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος.
- θα ενθαρρύνει τους φοιτητές για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών υψηλού επιπέδου και θα ενισχύσει ση-

μαντικά το βιογραφικό ιδιαίτερα αυτών που θα συμμετέχουν στην εκπόνηση των εργασιών, καθώς θα διαθέτουν 
εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά.
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Άρθρο 13 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα απόφαση δύναται να ρυθμίζονται από τον εγκεκριμένο Κανονισμό 
των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα και την 
ισχύουσα κειμένη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 8 Αυγούστου 2022 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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*02044962508220008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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