
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση τροποποίησης Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Κινηματο-
γράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Δη-
μιουργική Γραφή» ως προς τα άρθρα 7 και 12.

2 Μετατροπή της θέσης του Χρήστου Μπιάλα του 
Αστέριου, από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 
Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 
στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 
της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

3 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης μελών 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη 
οργανική της ίδιας βαθμίδας, κατ’ εφαρμογή του 
υποεδαφίου αα’ του δεύτερου εδαφίου της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

4 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, με τίτλο 
«Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. 8051 (1)
Έγκριση τροποποίησης Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμή-

ματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τε-

χνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή» ως προς 

τα άρθρα 7 και 12. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 117/29-07-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α’ 83) «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-

ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3817

39057



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39058 Τεύχος B’ 3817/09.09.2020

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 
(Α’ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α’ 159)
και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).

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

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

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

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32, 
35, 37 και 85.

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

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

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

12. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

13. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και ιδίως το 
άρθρο 171.

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της Ει-
δικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 14/17-07-2020).

15. Την υπ’ αρ. 6898/2018 απόφαση «Έγκριση ίδρυσης 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγω-
γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή» (Β’ 3036).

16. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

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

Την τροποποίηση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νη-
πιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τε-
χνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
με τίτλο «Δημιουργική Γραφή» ως προς τα άρθρα 7 και 
12, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοι-
νωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα 
Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 και με την τροποποιημένη 
απόφαση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, Διιδρυ-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Δημιουργική Γραφή», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα τίθεται στο επί-

κεντρο της σύγχρονης θεώρησης των Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, αλλά και μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με στό-
χο τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και αποτελεσματικές 
διαδικασίες εκπαιδευτικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η 
παρούσα πρόταση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Δημιουργική Γραφή 
στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών 
στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επι-
στημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδα-
χθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών -πεζών και ποιητικών, 
θεατρικών κειμένων, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού 
σεναρίου, την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση, καθώς 
και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη 
θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγιση τους.

2. Σκοπός
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης του κοι-

νού Διιδρυματικού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές 
θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις 
σχετικά με την ιστορία και τη θεωρία των λογοτεχνικών 
ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογο-
τεχνικής παραγωγής, καθώς και σε επίπεδο κριτικής της 
λογοτεχνίας καθώς και θεωρίας και επεξεργασίας της 
δημιουργικής και της ακαδημαϊκής γραφής.

Σκοποί του Προγράμματος είναι:
i. Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της δημιουργι-

κής γραφής, δηλαδή της ενεργητικής πρόσληψης των 
λογοτεχνικών ειδών στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

ii. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων στις σύγχρονες 
θεωρίες και μεθόδους ανάλυσης και ιδίως παραγωγής 
λογοτεχνικών και άλλων συναφών κειμένων (σεναρίων, 
παραμυθιών, τραγουδιών κ.ά.).

iii. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιοποίηση 
λογοτεχνικών και άλλων συναφών κειμένων.

iν. Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση 
στην περιοχή της ανάλυσης κειμένων και της παραγωγής 
τους για τις ανάλογες ανάγκες στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα.

ν. Η ανασύσταση εγκαταλελειμμένων τεχνικών της 
γραφής (π.χ. τυπογραφία, καλλιγραφία) και η αξιοποί-
ηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την 
έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών (π.χ. 
typography).
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3. Ειδίκευση/εξειδίκευση και επιμέρους στόχοι:
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτη-

τές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε τρεις κατευθύνσεις:
Ι. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
II. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
III. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεο-

πτική Συγγραφή.
Οι στόχοι της παρούσας πρότασης ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:

i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου-
δών και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μετα-
πτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

ii. Η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού 
επιπέδου στον τομέα της Δημιουργικής Γραφής, προς 
την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και 
της ερευνητικής ή προσωπικής συγγραφής (ακαδημα-
ϊκής και λογοτεχνικής), καθώς και εξειδικευμένα στον 
τομέα της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής γραφής.

iii. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις Επιστήμες 
της Αγωγής με εξειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή και 
στους ανάλογους τομείς της εκπαίδευσης και του πο-
λιτισμού, τέτοιες που θα παρέχουν στους αποφοίτους 
το αίσθημα της ασφάλειας ως προς την ειδίκευση τους 
και διευκολύνοντας τους στη μελλοντική αναζήτηση 
εργασίας.

iν. Η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, επιστημονικής 
μεθοδολογίας και στρατηγικών για την παραγωγή ολο-
κληρωμένων καινοτόμων δράσεων και πολιτικών.

ν. Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με 
στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα 
διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών 
προβλημάτων στα εν λόγω πεδία.

vi. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας, τόσο σε 
ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, σε θέματα 

λογοτεχνικής αλλά και κινηματογραφικής και τηλεοπτι-
κής γραφής όσο και ευρύτερα πολιτιστικής παραγωγής.

vii. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής με τίτλο «Δημι-
ουργική Γραφή» και με τις εξής ειδικεύσεις:

Ι. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή.
II. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση.
III. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεο-

πτική Συγγραφή.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» γίνονται δεκτοί κά-
τοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» διαρθρώνεται σε 
τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο 
χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας. 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας 4 εξαμήνων, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρί-
σης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη: 

Α. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Τύπος 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες

(ECTS)
Α’ Εξάμηνο

1 Ιστορία και Θεωρία της Δημιουργικής Γραφής Υ 10
2 Εργαστήρια Πεζού Λόγου - Μικρή φόρμα Υ 10
3 Εργαστήρια Ποιητικού Λόγου Υ 10

Β’ Εξάμηνο
1 Εργαστήρια Πεζού Λόγου - Μεγάλη φόρμα Υ 10
2 Εργαστήρια Στιχουργικής Υ 10
3 Δικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές της Λογοτεχνίας Υ 10

Γ’ Εξάμηνο
1 Βιβλιολογία- Επιμέλεια Λογοτεχνικού Κειμένου Υ 10
2 Θεατρική Γραφή Υ 10
3 Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Γραφή Υ 10

Δ’ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία Υ 30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 120
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Β. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Τύπος 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες

(ECTS)
Α’ Εξάμηνο

1 Ιστορία και Θεωρία της Δημιουργικής Γραφής στην
Εκπαίδευση Υ 10

2 Εργαστήρια Παραγωγής Πεζού Λόγου Ι στην Εκπαίδευση Υ 10
3 Εργαστήρια Παραγωγής Ποιητικού Λόγου στην Εκπαίδευση Υ 10

Β’ Εξάμηνο
1 Εργαστήρια Παραγωγής Πεζού Λόγου II στην Εκπαίδευση Υ 10
2 Εργαστήρια Παραγωγής Στιχουργικής στην Εκπαίδευση Υ 10

3 Δικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές της Λογοτεχνίας
στην Εκπαίδευση Υ 10

Γ’ Εξάμηνο
1 Βιβλιολογία και Γλώσσα στην Εκπαίδευση Υ 10
2 Θεατρική Γραφή στην Εκπαίδευση Υ 10
3 Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Γραφή στην Εκπαίδευση Υ 10

Δ’ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία Υ 30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 120

Γ. Κατεύθυνση: Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Τύπος 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες

(ECTS)
Α’ Εξάμηνο
1 Θεωρία Κινηματογραφικής γραφής Υ 10
2 Από το σενάριο στην οθόνη Υ 10
3 Εργαστήριο Σεναρίου - Σενάριο ταινίας μικρού μήκους Υ 10
Β’ Εξάμηνο
1 Θεωρία Τηλεοπτικής γραφής Υ 10
2 Θεωρία και πράξη του σεναρίου διασκευής Υ 10
3 Εργαστήριο Σεναρίου - Εργαστήριο τηλεοπτικής σειράς Υ 10
Γ’ Εξάμηνο
1 Θεωρία Αφήγησης Υ 10
2 Νέες αφηγηματικές φόρμες Υ 10
3 Εργαστήριο Σεναρίου - Σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους Υ 10
Δ’ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία Υ 30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 120

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 
είναι η ελληνική ή και αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 180 (εκατόν ογδόντα), εξήντα (60) ανά Κατεύθυνση, 
φοιτητές. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και μόνο ένας 
κατ’ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 8
Υποτροφίες

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές Βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων 
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος και των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων 
ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκατα-

στάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του 
συνεργαζόμενου Ιδρύματος.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας

Το σύνολο των εσόδων από τα τέλη φοίτησης ανέρ-
χεται στο ποσό των 576.000€. Σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), από αυτά το 30%, που αφορά 
την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, ανέρ-
χεται σε 172.800€. Το 70% του συνολικού κόστους του 
προγράμματος, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, 
ανέρχεται στο ποσό των 403.200€ και αναλύεται σε κα-
τηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε
(€)

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει 
στις εκπαιδευτικές και οργανωτικές διαδικασίες του Δ.Π.Μ.Σ./Αμοιβές - Αποζημιώσεις 
διδακτικού προσωπικού (συντονιστές μαθημάτων, διδάσκοντες μαθημάτων, 
επιβλέποντες διπλωματικών εργασιών κ.λπ.)

114.000

Αμοιβές διδασκαλίας ερευνητικού προσωπικού της παρ.5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 40.000
Αμοιβές διοικητικής/γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης (τρίτοι) 40.000
Λοιπά έξοδα (π.χ. έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, στέγασης και τροφοδοσίας, φιλοξενίας κ.ά.) 64.000

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 60.000
Υποτροφίες 24.000
Δαπάνες αναλωσίμων 24.200
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 10.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 27.000
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 403.200
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 172.800

ΣΥΝΟΛΟ 576.000
Για το διδακτικό προσωπικό και την αμοιβή διδασκόντων ισχύει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114) και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα τέλη 
φοίτησης, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων, πόρους από προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ερευνητικά και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1. του άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 28 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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      Αριθμ. ΔΦ 11.1/12687 (2)
Μετατροπή της θέσης του Χρήστου Μπιάλα του 
Αστέριου, από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 
Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 
στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκη-
σης, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ιδίως των άρ-
θρων 12 «Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» και 
15 «Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Τις διατάξεις του υποεδ. ββ΄ του δ΄ εδ. της παρ. 3 του 
άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

5. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (B’ 2516) «Αυτοδί-
καιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος», όπως τροποποιήθηκε με το (B’ 4244).

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/11477/23-07-2020 αίτηση 
του Χρήστου Μπιάλα του Αστέριου.

7. Το γεγονός ότι ο Χρήστος Μπιάλας του Αστέριου 
αναγορεύτηκε στις 11-07-2019, διδάκτορας του Τμή-
ματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, της Σχολής Επι-
στημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

8. Την υπ’ αρ. 22/27-07-2020 απόφαση της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος με την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή 
της θέσης, του Χρήστου Μπιάλα του Αστέριου, μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της 
Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 
Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, επειδή 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

9. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ανωτέρω.
10. Την υπ’ αρ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

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

Τη μετατροπή της θέσης, του Χρήστου Μπιάλα του 
Αστέριου, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), από προσωποπαγή θέση 
Λέκτορα Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 
επειδή είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 11.1/12684 (3)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης μελών 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη 

οργανική της ίδιας βαθμίδας, κατ’ εφαρμογή του 

υποεδαφίου αα’ του δεύτερου εδαφίου της παρα-

γράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 12 
«Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» και 15 «Πρύ-
τανης - Αντιπρυτάνεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Τις διατάξεις του υποεδ. αα΄ του β΄ και του γ’ εδ. της 
παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 8 και τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

5. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (B’ 2516) «Αυτοδί-
καιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος», όπως τροποποιήθηκε με το Β’ 4244.

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/5514/15-04-2020 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Γ΄ 974), με την οποία εξε-
λίχθηκε ο Φώτιος Στεργιόπουλος του Σπύρου μέλος 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από μό-
νιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή που 
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κατείχε και μετατράπηκε σε προσωποπαγή θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, σε μόνιμη προσωποπαγή θέση 
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακά Ηλεκτρονικά Συστήματα» του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/5515/15-04-2020 πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος (Γ΄ 974), με την οποία εξελίχθηκε ο Δημήτριος Τριανταφυλλίδης του Γεωργίου από μόνιμη 
θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή που κατείχε και μετατράπηκε σε προσωποπαγή θέση βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή, σε μόνιμη προσωποπαγή θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανικά 
Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος και Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Διατάξεις» του Τμήματος Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

8. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/9931/02-07-2020 αίτηση του Φώτιου Στεργιόπουλου του Σπύρου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/10621/10-07-2020 αίτηση του Δημήτριου Τριανταφυλλίδη του Γεωργίου.
10. Το υπ’ αρ. 20/08-07-2020 πρακτικό της Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος.
11. Το υπ’ αρ. 21/16-07-2020 πρακτικό της Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος.
12. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των παρακάτω μελών Δ.Ε.Π.
13. Την υπ’ αρ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 106) «Συγκρότηση 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-

ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σε μόνιμες οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Βαθμίδα Τμήμα

1 Στεργιόπουλος
Φώτιος Σπύρος Αναπληρωτής

Καθηγητής
Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης

2 Τριανταφυλλίδης
Δημήτριος Γεώργιος Αναπληρωτής

Καθηγητής
Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

Ι    

Αριθμ . ΔΦ 15 / 12681 (4)
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών, του Τμήματος Οικονομικών Επι-

στημών, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, 

με τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Δι-

οίκηση». 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και ιδίως το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114).

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-

ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47  του 
ν.  4025/2011 (Α’ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (Α’ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4115/2013 (Α’ 24).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017 σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα 
λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί 
να ακολουθήσουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυ-
σης σύμφωνα με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για 
τη λειτουργία και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση 
νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα 
με τις κείμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου διατάξεις Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. 
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Τα Ιδρύματα στα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποστέλ-
λουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, την απόφαση ίδρυσης του άρθρου 32 το αργότερο 
έως τις 30.4.2018. β) Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν 
ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόμου, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται 
και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του παρόντος, 
συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, διατάξεις».

6. Την υπ’ αρ. 216772/21/08.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

7. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

8. Την υπ’ αρ. ΔΦ 15/48898/27-08-2019 (Β’ 3623) από-
φαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε, επανίδρυ-
σης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση», του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονο-
μίας και Διοίκησης.

9. Την υπ’ αρ. 10/04-10-2019 (Θέμα 4ο) απόφαση της 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

10. Την υπ’ αρ. 1/05-06-2020 ( θέμα 3ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

11. Την υπό στοιχεία 19/15-06-2020 (θέμα 27Β) από-
φαση της Διοικούσας Επιτροπής, του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

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

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, με τίτλο «Χρηματοοι-
κονομική Λογιστική και Διοίκηση», ως ακολούθως:

1.1 Τίτλος του ΠΜΣ: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση».
1.2 Γνωστικό Αντικείμενο και Σκοπός.
Σκοπός του ΠΜΣ, που οργανώνει το Τμήμα Οικονο-

μικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδας, είναι η εμβάθυν-
ση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικεί-
μενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του 
Τμήματος και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ και η διαμόρφω-
ση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελ-
ματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του 
δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της 
έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα 
αντικείμενα.

4. Η ειδίκευση που παρέχει το πρόγραμμα.
Το ΠΜΣ απονέμει: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση».
5.1 Μαθήματα
Β΄ Εξάμηνο, τα μαθήματα τροποποιούνται και διαμορ-

φώνονται ως εξής:

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038170909200008*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑ Συν/Ωρών Θ Α Φ/Ε ECTS

1 Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση 4 3 1 12 7

2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Έργων 4 2 2 8 6

3 Διεθνής Χρηματοοικονομική 4 3 1 12 7

4 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΝΠΔΔ 
και Οργανισμών 3 2 1 9 5

5 Επιστήμη των Δεδομένων στην Οικονομική 3 2 1 9 5

Σύνολο 18 12 6 50 30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ    
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