
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρε-
λαίου και Φυσικού Αερίου - MSc in Oil and Gas 
Technology» του Τμήματος Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Λογιστική και Ελεγκτική 
(Accounting and Audit)» του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονο-
μίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 15/4925 (1)
   Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογία Πετρε-

λαίου και Φυσικού Αερίου - MSc in Oil and Gas 

Technology» του Τμήματος Χημείας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημί-

ου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως 
των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκη-
σης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοί-
τησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρε-
άν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 
37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

6. Την αριθ. 19888/Ε5/08-03-2012 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 876/τ.Β΄/20-03-2012) «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με 
τίτλο: “Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου - MSc 
in Oil and Gas Technology”».

7. Την αριθ. 46113/Ε5/04-04-2013 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 897/τ.Β΄/15-04-2013) «Τροποποίηση της με αριθμ. 
19888/Ε5/08-03-2012 (ΦΕΚ 876/τ.Β΄/20-03-2012) υπουρ-
γικής απόφασης “Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: “Τεχνολογία 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου - MSc in Oil and Gas 
Technology”».

8. Την αριθ. 327/09-02-2015 απόφαση του Προέδρου 
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 302/ 
τ.Β΄/02-03-2015) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
19888/Ε5/08-03-2012 (ΦΕΚ 876/τ.Β΄/20-03-2012) υπουρ-
γικής απόφασης: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου 
και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Τεχνο-
λογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου - MSc in Oil and 
Gas Technology», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 
πρωτ. 46113/Ε5/04-04-2013 (ΦΕΚ 897/τ.Β΄/15-04-2013) 
υπουργική απόφαση».

9. Την αριθμ. οικ. 1166/04-05-2018 απόφαση Συγκλή-
του του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 
1684/τ.Β΄/15-05-2018) «Έγκριση Επανίδρυσης Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανι-
κών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης με τίτλο: “Τεχνολογία Πετρελαίου 
και Φυσικού Αερίου - MSc in Oil and Gas Technology”».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το αριθμ. 1/20-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

11. Τo αριθμ. 3/26-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

12. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσι-
κού Αερίου - MSc in Oil and Gas Technology» στο Τμήμα 
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου - MSc in 
Oil and Gas Technology» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Τεχνολογία 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και η παροχή στους 
φοιτητές μας εξειδικευμένων γνώσεων στις διεργασίες 
κυρίως της upstream πετρελαϊκής βιομηχανίας συμπερι-
λαμβανομένων και των μεθόδων διοίκησης και διαχείρι-
σης αυτών. Επιπλέον, το συγκεκριμένο ΠΜΣ επιδιώκει και 
στην απόκτηση γνώσεων από τη διενέργεια επιστημονι-
κής έρευνας στο υπόψη γνωστικό αντικείμενο (research 
driven education). Σκοπός του προγράμματος είναι ιδία:

α) Η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών που θα 
απασχοληθούν στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (upstream) με συνδυαστικές γνώσεις 
στις διεργασίες που συντελούνται στη μεταφορά και 
αποθήκευση των υδρογονανθράκων (midstream) καθώς 
και στη διύλιση και κατανάλωση αυτών (downstream).

β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώ-
σεων με σκοπό την ανάπτυξη επιπλέον ικανοτήτων, δεξι-
οτήτων και αξιών για την προετοιμασία εξειδικευμένων 
επιστημόνων που να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνο-
λογίες της μηχανικής πετρελαίου αλλά και τις επιχειρη-
ματικές, γεωπολιτικές, και περιβαλλοντικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου.

γ) Η προετοιμασία και ανάπτυξη μηχανικών πετρελαί-
ου ικανών να στελεχώσουν την πετρελαϊκή βιομηχανία 
σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και να αντιμετωπίσουν 
τις σύγχρονες προκλήσεις του υπόψη γνωστικού αντικει-
μένου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Τεχνολογία Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου - MSc in Oil and Gas Technology».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ «Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αε-
ρίου» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι μη-
χανικοί πετρελαίου καθώς και μηχανικοί ή πτυχιούχοι 
θετικών επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων 
τμημάτων Α.Ε.Ι. δύνανται κατ’ εξαίρεση να γίνουν δεκτοί 
υπό την προϋπόθεση παρακολούθησης κατάλληλων 
προπτυχιακών μαθημάτων.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τρία (3) εξάμηνα 
σπουδών (πλήρους φοίτησης) εκ των οποίων το τρίτο 
διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε ερ-
γαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πράξης και εκπόνη-
ση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμμα-
τος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10), τα οποία είναι υποχρεω-
τικά, πέντε ανά εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι 
(6) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να 
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα 
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα, το οποίο είναι 
πλήρους φοίτησης.

Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία με θέμα συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 1st SEMESTER ECTS

Α100 Επιχειρηματικό Περιβάλλον Business 
Environment

6

Α200 Στρατηγική Διαχείριση Strategic 
Management

6

Α300 Διαχείριση Έργων Project 
Management

6

Α400 Δίκαιο και Οικονομικά Law and 
Economies

6

Α500 Ερευνητικές Μέθοδοι Research Methods 6

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2nd SEMESTER ECTS

Β100 Μηχανική Ταμιευτήρων Reservoir 
Engineering

6

Β200 Μηχανική Γεωτρήσεων Drilling 
Engineering

6

Β300 Αποτίμηση Γεωλογικού Σχη-
ματισμού

Formation 
Evaluation

6

Β400 Μηχανικών Παραγωγής Υ/Α Production 
Engineering

6

Β500 Ομαδική Εργασία Group Project 6

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 3rd SEMESTER ECTS

Γ100 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία

Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Άρθρο 7 
Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική. Η 

διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες 
φοιτητών, εργαστηρίων, σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των 
γνώσεων των φοιτητών μπορεί να είναι και η ελληνική.

Άρθρο 8 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές. Επιπλέον 
του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και μέλη 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών ΑΕΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρ. 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν: α) μέλη ΔΕΠ και Επιστημονικοί Συνεργάτες 
του οικείου Τμήματος και β) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
του οικείου ή άλλων ΑΕΙ σε ποσοστό 40%.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος με την υπάρχουσα υποδομή η οποία περιλαμβάνει 
χώρους διδασκαλίας και εργαστήρια, κατάλληλα εξο-
πλισμένα με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και υψηλής 
τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 12
Αναλυτικός Προϋπολογισμός Λειτουργίας

Ο ετήσιος αναλυτικός προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. για 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές εκ των οποίων το 30% θα 
υπαχθεί στο άρθρο 35 παράγραφος 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ € ΕΞΟΔΑ €
1 Από τον προϋπολογισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 5.000 1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 

λογισμικού
5.000

2 Από δωρεές 3.000 2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

3.000

3 Από πόρους από ερευνητικά 
προγράμματα

15.000 3 Δαπάνες αναλωσίμων 3.500

4 Από πόρους από προγράμματα της 
ΕΕ 
ή άλλων διεθνών οργανισμών

10.000 4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του ΠΜΣ

14.000

5 Από μέρος των εσόδων ΕΛΚΕ των ΑΕΙ 15.000 5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.000

6 Από κάθε άλλη νόμιμη αιτία 1.150 6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

5.600
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Άρθρο 13 
Διαχείριση

α) Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από 
τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του προγράμμα-
τος, ήτοι δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, 
αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχια-
κούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες (οι δαπάνες αποζημί-
ωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού 
προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερ-
βαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους) και κατά τριάντα 
τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

β) Ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ διατηρείται ίδιος ανά 
έτος για την πενταετία.

γ) Αν ο αριθμός των φοιτητών/τριών δεν είναι ο ανα-
μενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προϋπο-
λογισμός θα τροποποιηθεί πλην των τελών φοίτησης.

Άρθρο 14 
Τέλη φοίτησης

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που υπολείπεται των 
εξόδων θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης ύψους €3.850 
ανά φοιτητή που δεν έχει υπαχθεί σε δωρεάν φοίτηση.

Άρθρο 15 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ 

   Αριθμ. ΔΦ 15/4921 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Λογιστική και Ελε-

γκτική (Accounting and Audit)» του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-

λής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα-

νεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως 
των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκη-
σης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοί-
τησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρε-
άν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 
37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

7 Από τέλη φοίτησης 80.850 7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ

11.200

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ. 5 του άρ. 36 του ν. 4485/2017

17.000

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

21.600

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

8.100

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 91.000
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 
με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν 
χωρίς τέλη φοίτησης

39.000

ΣΥΝΟΛΑ 130.000 130.000
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6. Την αριθ. 10051/Ε5 /08-03-2012 υπουργική απόφα-
ση ( ΦΕΚ 876/τ.Β΄/20-03-2012) «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Λογιστική, Ελεγκτική και Διε-
θνείς Συναλλαγές» (Accounting, Audit and International 
Transactions)».

7. Την αριθ. 163680/Ε5/27-12-2012 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 3570/τ.Β΄/31-12-2012) «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 10051/Ε5/8-3-2012 (ΦΕΚ 876/τ.Β΄/20-03-2012) 
υπουργικής απόφασης “Έγκριση Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: ”Λογιστική, Ελεγκτική και Διε-
θνείς Συναλλαγές” (Accounting, Audit and International 
Transactions”)».

8. Την αριθμ. οικ. 1444/07-06-2018 απόφαση Συγκλή-
του του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 
2375/τ.Β΄/04-05-2018) «Έγκριση Επανίδρυσης Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, με τίτλο: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ”».

9. Το αριθμ. 1/21-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

10. Τo αριθμ. 3/26-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

11. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/ 
30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με 
τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Audit)», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), καθώς και τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄70).

Τίτλος, Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ. 
Τίτλος «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ».
Γνωστικό αντικείμενο.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και 

η επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών 
και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο 
της Λογιστικής και Ελεγκτικής, η παροχή στους φοιτη-
τές εξειδικευμένων γνώσεων της λογιστικής επιστήμης 
και της ελεγκτικής που συσχετίζονται με την ανάπτυξη 
διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, 
οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου 
τομέα της οικονομίας και υποβοηθούν αυτήν.

Σκοπός.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
α) Η εμβάθυνση και η επέκταση της επιστημονικής 

γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας 

στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, η 
παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων της λο-
γιστικής επιστήμης και της ελεγκτικής που συσχετίζονται 
με την ανάπτυξη διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων 
επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα της οικονομίας και υποβοηθούν αυτήν.

β) H ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των πα-
ραμέτρων που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον 
των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και η ανάδειξη 
της λογιστικής, της ελεγκτικής και των εργαλείων τους 
ως σημαντικών μέσων για την ορθολογική και αποτελε-
σματική προαγωγή αυτών.

Επιμέρους στόχοι είναι:
• Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντι-

κείμενα.
• Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές 

περιοχές του Προγράμματος.
• Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν 

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
• Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στο 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

• Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώ-
σεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των αν-
θρωπίνων και οικονομικών πόρων.

• Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης 
του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

• Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν 
την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

• Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και 
τους εξαρτώμενους από το Κράτος οργανισμούς και 
υπηρεσίες.

2. Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται.
Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
(Accounting and Audit)».

3. Κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί.
Στο εν λόγω Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή 

κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πτυχιούχοι Τμημάτων 
Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομι-
κής, Οικονομικών Επιστημών και συναφών επιστημονι-
κών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

4. Χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του 
τίτλου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) Εξάμηνα 
για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και έξι (5) Εξάμηνα 
για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδα-
σκαλίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμμα-
τος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 
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φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10): πέντε (5) υποχρεωτικά 
μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοι-
χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), τρία (3) 
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο 
που αντιστοιχούν σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες 
(Π.Μ.), και δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής που 
αντιστοιχούν σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). 
Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν δι-
πλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Για την απόκτηση Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται 
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α’ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1
Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής 
και Οικονομικής των Επιχειρήσεων

6

2 Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας 6

3 Δίκαιο Επιχειρήσεων 6

4 Λογιστική και Λογιστικά Πρότυπα 6

5 Φορολογία 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα
Πιστωτικές  
Μονάδες 

(ECTS)

1 Ελεγκτική 6

2 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 6

3 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. 6

ΣΥΝΟΛΟ 18

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1
2 Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 
από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρε-
ωτικών

12

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final 
Dissertation)

30

ΣΥΝΟΛΟ 30

Κατάλογος μαθημάτων Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 6

2
Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα Δη-
μοσίων Οργανισμών

6

3 Αποτίμηση Επιχειρήσεων 6

4 Εταιρική Διακυβέρνηση - Εσωτερικός Έλεγχος 6

5 Εξαγορές και συγχωνεύσεις 6

6
Βιώσιμη Λογιστική (μη χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση) και Επιχειρησιακή Ηθική

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα
Πιστωτικές  
Μονάδες 

(ECTS)

1
Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής 
και Οικονομικής των Επιχειρήσεων

6

2 Δίκαιο Επιχειρήσεων 6

3 Λογιστική και Λογιστικά Πρότυπα 6

Σύνολο 18

Β΄ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας 6

2 Φορολογία 6

Σύνολο 12

Γ΄ Εξάμηνο, Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 6

2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. 6

3 Ελεγκτική 6

Σύνολο 18

Δ΄ Εξάμηνο, Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1
2 Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 
από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρε-
ωτικών

12

Σύνολο 12
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Ε΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 
(Final Dissertation)

30

Κατάλογος μαθημάτων Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 6

2
Διεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα 
Δημοσίων Οργανισμών

6

3 Αποτίμηση Επιχειρήσεων 6

4 Εταιρική Διακυβέρνηση - Εσωτερικός Έλεγχος 6

5 Εξαγορές και συγχωνεύσεις 6

6
Βιώσιμη Λογιστική (μη χρηματοοικονομική 
Πληροφόρηση) και Επιχειρησιακή Ηθική

6

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας, είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Τέλος, το εν λόγω ΠΜΣ δεν παρέχει στην παρούσα 
φάση κάποια ειδίκευση.

6. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε-

ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. Επιπλέον 
του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και μέλη 
Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Γ.1.2. Αιτιολόγηση της διαθεσιμότητας/ύπαρξης των 
υποδομών και του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λει-
τουργία του προγράμματος (π.χ. χώροι διδασκαλίας, με 
ειδική αναφορά σε τυχόν απαραίτητους εργαστηριακούς 
χώρους και του εξοπλισμού τους, βιβλιοθήκη κλπ.)

Προσωπικό.
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και τεχνικοί του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς 
και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής. 
Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 36 του ν. 4485/2017.

Υλικοτεχνική Υποδομή.
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-

θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, 
η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας και εργα-
στήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα δι-
δασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και 
η Βιβλιοθήκη.

Ειδικότερα, κάθε ένα από τα δύο πρώτα ΠΜΣ χρησι-
μοποιεί μία αίθουσα διδασκαλίας και ένα εργαστήριο με 
Η/Υ του Τμήματος, ενώ το τρίτο ΠΜΣΕΧ χρησιμοποιεί τις 
ίδιες αίθουσες και εργαστήρια που χρησιμοποιούν τα 
άλλα δύο ΠΜΣ. Όλες οι αίθουσες και τα εργαστήρια είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένα με όλο τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό και τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Ο εξο-
πλισμός αυτός έχει αγοραστεί με συνδυασμό τόσο από 
το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιφέρειας ΑΜΘ όσο και από 
τα έσοδα (τέλη φοίτησης) των δύο ΠΜΣ του Τμήματος.

Πρόσφατα (2015) εξοπλίσθηκαν 5 εργαστήρια του 
Τμήματος με 150 περίπου Η/Υ, 10 προβολικά μηχανή-
ματα, διαδραστικούς πίνακες και servers από το Πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ της περιφέρειας ΑΜΘ.

Επίσης μέσα από δαπάνες του τακτικού προϋπολογι-
σμού, το Τμήμα προμηθεύτηκε προγράμματα λογισμικού 
αξιολόγησης επενδύσεων, λογιστικής, ανάλυσης χρη-
ματο-οικονομικών καταστάσεων και αποτίμησης επιχει-
ρήσεων που είναι σύγχρονα εργαλεία εφαρμογής και 
εκπαίδευσης και είναι ότι πιο σύγχρονο διαθέτει η αγορά.

Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος.
Το εν λόγω Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακα-

δημαϊκό έτος 2025-26, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυ-
νατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Γ.1.3. Αιτιολόγηση της δυνατότητας του διδακτικού 
προσωπικού να εμπλακεί σε ένα επιπλέον πρόγραμμα 
χωρίς να αμελήσει τις κατά νόμο υποχρεώσεις του (ενδει-
κτική αναφορά του διδακτικού προσωπικού που θα απα-
σχοληθεί, τυχόν άλλα Π.Μ.Σ. στα οποία διδάσκει κλπ.).

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος εμπλέκεται, 
συνήθως, σε ένα εκ των δύο ΠΜΣ με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις. Κάθε μέλος ΔΕΠ διδάσκει 1-2 το πολύ μαθήματα 
και επιβλέπει 2-4 διπλωματικές εργασίες. Τα μαθήματα 
γίνονται σε ημέρες και ώρες που δεν πραγματοποιούνται 
διδασκαλίες μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμ-
ματος του Τμήματος (Τετάρτη απόγευμα, Παρασκευή 
απόγευμα και Σάββατο ή Κυριακή πρωί). Το διδακτικό 
προσωπικό που δίδασκε μέχρι τώρα στο ΠΜΣ «Λογι-
στική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές» θα συνεχίσει 
να διδάσκει στο νέο προτεινόμενο ΠΜΣ «Λογιστική και 
Ελεγκτική-Accounting and Audit».

Γ.2. Αναγραφή των προγραμμάτων αντίστοιχου περι-
εχομένου (γνωστικού αντικειμένου), που οργανώνονται 
στην ημεδαπή (τίτλος Π.Μ.Σ., Τμήμα/ίδρυμα) - ενδεικτική 
μελέτη ακαδημαϊκής προσφοράς και ζήτησης του συγκε-
κριμένου αντικειμένου στην ημεδαπή είναι επιθυμητή. 
Με βάση πρόσφατη έρευνα που έκανε το τμήμα (2017) 
σχετικά με την ακαδημαϊκή προσφορά και ζήτηση του 
συγκεκριμένου αντικειμένου στην ημεδαπή, προκύ-
πτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

• Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 20 (15 Πανε-
πιστήμια, 5 Ιδιωτικά κολλέγια) περίπου Π.Μ.Σ «Λογι-
στικής», 8 σε ΑΕΙ της Αθήνας και Πειραιά, 7 σε ΑΕΙ της 
Θεσσαλονίκης, και 5 στην υπόλοιπη Ελλάδα (ιστοσελίδα 
του ΥΠΕΠΘ: http://masters.minedu.gov.gr/) ή το 75% 
πραγματοποιούνται με έδρα μεγάλα αστικά κέντρα και 
το υπόλοιπο 25% κατανέμεται ομοιόμορφα σε μικρότε-
ρες επαρχιακές πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
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• Το 80% των ΠΜΣ διδάσκονται δια ζώσης, δηλαδή 
με τη φυσική παρουσία φοιτητών και καθηγητών. Το 
15% των Προγραμμάτων συνδυάζουν την δια ζώσης 
διδασκαλία με αυτή της εξ αποστάσεως (κυρίως από τα 
Ιδιωτικά Κολλέγια), ενώ ένα 5% δίνει την επιλογή στον 
σπουδαστή να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στα μα-
θήματα με τη φυσική του παρουσία ή απομακρυσμένα.

• Το 55% των ΠΜΣ στο Λογιστικό Τομέα παρέχονται 
αποκλειστικά με Προγράμματα πλήρους φοίτησης, το 
45% δίνει τη δυνατότητα της επιλογής μεταξύ πλήρους 
ή μερικής φοίτησης ενώ ένα 5% παρέχεται αποκλειστικά 
ως Πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Ειδικότερα, οι δημό-
σιοι φορείς παρέχουν τα λογιστικά μεταπτυχιακά κυρί-
ως με προγράμματα πλήρους φοίτησης ενώ τα ιδιωτικά 
Κολλέγια προτιμούν περισσότερο τη μερική φοίτηση στα 
μεταπτυχιακά που προσφέρουν.

• Τα Προγράμματα Σπουδών συνήθως περιλαμβάνουν 
10 με 15 μαθήματα και την εκπόνηση διπλωματικής ερ-
γασίας, εκ των οποίων το 36%, 33% και 20% κατά μέσο 
όρο του συνόλου των μαθημάτων αφορά αποκλειστικά 
λογιστικά μαθήματα στα Πανεπιστήμια και Ιδιωτικά Κολ-
λέγια αντίστοιχα.

• Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή 
τους διαφέρει σημαντικά από Πρόγραμμα σε Πρόγραμμα.

• Το 45% των ΠΜΣ των Πανεπιστημίων διαχωρίζονται 
σε κατευθύνσεις για περαιτέρω εξειδίκευση, ενώ λιγό-
τερο στα Ιδιωτικά Κολλέγια.

• Τα δίδακτρα των Προγραμμάτων με φορέα ΑΕΙ κυμαί-
νονται από 2000 - 8000 ευρώ, τα οποία δίνεται η δυνα-
τότητα να καταβληθούν σε δόσεις. Παράλληλα, η πλει-
ονότητα των ΠΜΣ Πανεπιστήμια δίδει υποτροφίες που 
προσφέρονται με αποκλειστικό κριτήριο την ακαδημα-
ϊκή επίδοση των σπουδαστών και τους απαλλάσσει από 
μέρος ή και από το σύνολο καταβολής των διδάκτρων.

• Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. στα περισσότερα Προ-
γράμματα απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής 
εξέταση από 10 έως και 15 μαθημάτων και η εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας.

• Τα ΠΜΣ από Ιδιωτικά Κολλέγια παρουσιάζουν τις 
περισσότερες ιδιομορφίες σε σχέση με εκείνα των Πα-
νεπιστημίων. Εδρεύουν μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα 
Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Αν και απονέμουν 
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης όπως επιτάσσει 
η ελληνική νομοθεσία, συνηθίζουν να αναφέρονται σε 
τύπους όπως MSc, MBA και ΜΑ λόγω της εξαρτημένης 
σχέσης τους με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Για τον 
ίδιο λόγο, τα περισσότερα Προγράμματα προσφέρο-
νται στην αγγλική γλώσσα. Είναι ο μόνος φορέας που 
προσφέρει Πρόγραμμα αποκλειστικά εξ αποστάσεως 
παρακολούθησης. Τα περισσότερα Μεταπτυχιακά είναι 
μερικής φοίτησης και διάρκειας 4, 6 ή 8 εξαμήνων. Υπάρ-
χουν βέβαια και Προγράμματα πλήρους φοίτησης, με τη 
μισή χρονική διάρκεια. Τα μαθήματα είναι λιγότερα από 
αυτά των δημοσίων φορέων, κυμαίνονται από 6 έως 9 
και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Δεν διαθέτουν 
κατευθύνσεις. Τα λογιστικά μαθήματα καταλαμβάνουν 
το 20% του συνόλου των μαθημάτων. Τα κριτήρια εδώ 
επίσης ποικίλουν από Πρόγραμμα σε Πρόγραμμα. Το 
ύψος είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα Μετα-
πτυχιακά, ξεκινούν από 7000 € και μπορεί να φτάσουν 

μέχρι και 10000€. Έπειτα από συνεννόηση δύναται το 
κόστος να δοθεί σε μηνιαίες δόσεις. Προσφέρονται 
υποτροφίες στους φοιτητές που αριστεύουν κατά τη 
διάρκεια του εκάστοτε Προγράμματος. Σε αυτόν τον 
φορέα συναντάμε Μεταπτυχιακά που συνδυάζουν τη 
Λογιστική, με την Χρηματοοικονομική και τη Διοίκηση.

Στόχος, του εν λόγω ΠΜΣ είναι να καλύψει τις ανάγκες 
των πτυχιούχων ΑΕΙ που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν 
να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο καθώς 
και τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους 
ικανότητες, καλύπτοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων 
και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που 
λειτουργούν στην περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης, 
κυρίως της ΑΜΘ. Είναι το μοναδικό ΠΜΣ στο είδος του 
(Λογιστική και Ελεγκτική) που θα λειτουργήσει σε μία 
περιοχή που εκτείνεται από την Θεσσαλονίκη έως την 
Αλεξανδρούπολη.

Γ.3. Αναγραφή των εναλλακτικών πηγών χρηματοδό-
τησης που προβλέπονται και των αναμενόμενων εισρο-
ών ανά πηγή χρηματοδότησης, πλην της αύξησης των 
τελών φοίτησης, αν ο αριθμός των φοιτητών/τριών δεν 
είναι ο αναμενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος 
προϋπολογισμός.

Τα λειτουργικά έξοδα του εν λόγω Π.Μ.Σ. θα καλύπτο-
νται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από τα τέλη φοίτη-
σης-δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών και με συνολικά 
δίδακτρα/φοιτητή 3.900,00 ευρώ, όπου για τον τρέχοντα 
χρόνο λειτουργίας (ακαδ. Έτος 2019-2020) εκτιμήθηκε ο 
συνολικός αριθμός σε 30 φοιτητές/κύκλο σπουδών είτε 
πλήρης είτε μερικής φοίτησης).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών δεν είναι 
ο αναμενόμενος για να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός, 
τότε κάθε μείωση στο σκέλος των εσόδων θα αντισταθ-
μιστεί από αντίστοιχη μείωση στο σκέλος των δαπανών 
ή από έκτακτη χρηματοδότηση από τα αποθεματικά του 
Ε.Λ.Κ.Ε. ή από τα υπάρχοντα αποθεματικά εσόδων των 
εργαστηρίων του Τμήματος.

Γ.4 Ειδική αιτιολόγηση ως προς το ποσοστό της τυχόν 
εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.

Το τμήμα έχει κάνει προεργασία για προμήθεια ειδικού 
εξοπλισμού για την δυνατότητα προσφοράς ορισμένων 
μαθημάτων (έως το 25% των συνολικών μαθημάτων) 
των ΠΜΣ μέσω της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας στα 
πλαίσια των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-20 και αναμένεται 
η υλοποίησή του τέλος του τρέχοντος έτους. Η ειδική 
αυτή παροχή εκπαιδευτικής υπηρεσίας κρίνεται επι-
βεβλημένη και αναγκαία, δεδομένου ότι κάποιο μέρος 
των μεταπτυχιακών φοιτητών α) εργάζονται, ή β) δεν 
μπορούν να παραβρίσκονται στο μάθημα για χ λόγους 
ή και γ) θέλουν να εμπεδώσουν καλύτερα την ύλη των 
διαλέξεων, θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να έχουν 
πρόσβαση στα μαθήματα αυτά. Η δυνατότητα αυτή θα 
έχει ως αποτέλεσμα να καλύπτονται οι ανάγκες αυτές και 
η ζήτηση του ΠΜΣ να είναι πιο ελκυστική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02039592910190008*
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