
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2414/2019 (Β΄  4620) 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 411/2019 (Β΄ 3716) από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2272 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2414/2019 (Β΄ 4620) 

απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 

14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. 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 τροποποι-
ήθηκε 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).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-

τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

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

8. 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 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων 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 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών 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. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.  4559/2018 
(Α΄ 142).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» 
(Α΄ 70).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 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 με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

17. Την υπ’ αρ. 2414/2019 (Β΄ 4620) απόφαση της Συ-
γκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» (M.Sc. Master of Science 
in Accounting and Finance).

18. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
30/29.11.2021) της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής.

19. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
152/22.12.2021).

20. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 21/14.12.2021).

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2414/2019 (Β΄  4620) 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, με την προσθήκη παραγράφου στο τέλος 
του άρθρου 6, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο στην «Λογιστική 
και Ελεγκτική» (M.Sc. Master of Science in Accounting 
and Finance).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική 
και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει 
ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της 
Λογιστικής και Ελεγκτικής.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων 

στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Ελεγκτικής, 
ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλλη-
λα προετοιμασμένοι για να στελεχώνουν οικονομικές 
υπηρεσίες, λογιστήρια επιχειρήσεων του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, λογιστικές - ελεγκτικές εταιρείες και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

• Η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης στο ευρύ-
τερο γνωστικό πεδίο της χρηματοοικονομικής μέσω της 
εκπόνησης διπλωματικών, μελετών, επιστημονικών δη-
μοσιεύσεων, συγγραμμάτων και ευρωπαϊκών / εθνικών 
προγραμμάτων.

• Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με οικονο-
μικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς 
φορείς με σκοπό όχι μόνο την προώθηση της γνώσης, 
αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευ-
νας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της 
επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της κοινωνικής συνοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι παρακάτω συνεργασίες με βάση τη μέχρι τώρα δρα-
στηριότητα:

o Συνεργασία με το ΣΟΕΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών 
και Ελεγκτών)

o Συνεργασία με το Association of Certified Public 
Accountants International (ACPAI)

o Συνεργασία με την Ένωση Λογιστών
o Συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
o Συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο
o Συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Λογιστική και Ελε-
γκτική και στην Αγγλική γλώσσα «Master of Science in 
Accounting and Finance».

Άρθρο 4 
Κατηγορία Πτυχιούχων

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 
σε πτυχιούχους τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστη-
μών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/
και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής 
γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνε-
ται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, 
είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη 
της Συντονιστικής Επιτροπής. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια 
επιλογής περιλαμβάνονται: α) ο βαθμός του πτυχίου, 
β) η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το 
αντικείμενο Λογιστική και Ελεγκτική γ) η επαγγελματι-
κή προϋπηρεσία γ) η ερευνητική δραστηριότητα, δ) το 
επίπεδο γλωσσομάθειας.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του 
ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και της περ. α της 
παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 
47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ισχύει βάσει του ν. 4485/2017, 
το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί στο Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Λογιστική 
και Ελεγκτική θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο 
εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δυο εξαμήνων 
οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά μαθή-
ματα, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) 
εβδομάδων.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 85353Τεύχος B’ 6705/31.12.2021

η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία βαθ-
μολογούνται με άριστα το δέκα (10). Κάθε μεταπτυχιακό 
μάθημα έχει 5 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Μεταφοράς (ECTS), 
ενώ συνολικά, σε εφαρμογή της υπό στοιχεία Φ5/89656/
Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύ-
ει και με τις μεταγενέστερες διατάξεις, τα μαθήματα 

αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά 
εξάμηνο σπουδών. Επίσης, η διπλωματική εργασία αντι-
στοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται μετά τη 
συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων.

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η 
Ελληνική ή /και η Αγγλική.

Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

A/A Κωδ. Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
1st Semester Θεωρία Ασκ. 

πράξεις
Σύνολο 
Ωρών

ΦΕ
Εξαμήνου ECTS

1 MLE01 Χρηματοοικονομική Λογιστική 
(Financial Accounting) 1 1 2 150 5

2 MLE02 Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα Έλεγχου 
(Auditing & International Auditing Standards) 1 1 2 150 5

3 MLE03 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(Hellenic Accounting Standards) 1 1 2 150 5

4 MLE04 Στατιστική 
(Statistics) 1 1 2 150 5

5 MLE05 Λογιστική ειδικών κλάδων και επιχειρήσεων 
(Accounting of specific sectors and companies) 1 1 2 150 5

6 MLE06 Οικονομική των Επιχειρήσεων
 (Business Economics) 1 1 2 150 5

Σύνολα 6 6 12 900 30

A/A Κωδ. Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου 
2nd Semester Θεωρία Ασκ. 

Πράξεις
Σύνολο 
Ωρών

ΦΕ
Εξαμήνου ECTS

7 MLE07 Ποσοτικές έρευνες και ανάλυση δεδομένων 
(Quantitative research and data analysis) 1 1 2 150 5

8 MLE08

Eντοπισμός, διερεύνηση και αποφυγή 
οικονομικής απάτης 

(Detection, Investigation and Prevention 
of Economic Fraud)

1 1 2 150 5

9 MLE09 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 
(Cost and Management Accounting) 1 1 2 150 5

10 MLE10 Χρηματοοικονομική ανάλυση 
(Financial Analysis) 1 1 2 150 5

11 MLE11 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
(Cash Flow Statements) 1 1 2 150 5

12 MLE12 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(International Accounting Standards) 1 1 2 150 5

Σύνολα 6 6 12 900 30

A/A Κωδ. Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου 
3rd Semester Θεωρία Ασκ. 

Πράξεις
Σύνολο 
Ωρών ΦΕ ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Master thesis) 900 30

Σύνολα 900 30
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Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με 
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με 
ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυα-
στικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους 
περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 
σαράντα (40) φοιτητές ανά τμήμα, εκ των οποίων πο-
σοστό έως 30 % απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης 
εφόσον το ατομικό τους εισόδημα και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτο-
τελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών 
εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τε-
λευταίο επιτυχόντα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί 
να τροποποιείται με απόφαση της Συντονιστικής Επι-
τροπής. Ο αριθμός των τμημάτων ανά κύκλο σπουδών 
ορίζεται από τη συντονιστική επιτροπή.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του 
τμήματος και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων ή Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή 
επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε 
σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής 
και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) 
και του ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα 
λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (και ειδικότερα του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Ο 
εξοπλισμός υπό χρήση μπορεί να προσφέρει μαθήματα 
εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Κόστος λειτουργίας

Οι εισροές προϋπολογίζονται στα 81.200 ευρώ με 
βάση τα παρακάτω δεδομένα:
οι φοιτητές ανά τμήμα θα είναι 40.
οι απαλλασσόμενοι φοιτητές1 υπολογίζονται στους 

40*0,30 = 12 και συνεπώς οι φοιτητές που θα κληθούν να 
καταβάλλουν τέλη φοίτησης υπολογίζονται σε 40-12=28.

1 Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές με βάση το άρθρο 35 του ν. 4485 
ανέρχονται έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συ-
νολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ..

τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2900 ευρώ.
οι εισροές υπολογίζονται στα 28 * 2900 = 81.200 

ευρώ.

Πίνακας 1. - Εισροές

Χρηματοδότηση
Ποσό 
σε 
Ευρώ

1 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας -

2

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

-

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα -

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών -

5
Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

-

6

Τέλη φοίτησης (28*4900)
• Φοιτητές που δεν απαλλάσσονται 
από τα τέλη  φοίτησης / ανά κύκλο 28
• Τέλη φοίτησης ανά φοιτητή 2900
• 28 * 2900 = 81200

81200

Σύνολο 81200

Οι εκροές προϋπολογίζονται με βάση τα παρακάτω 
δεδομένα:
Τα αναλώσιμα (μαρκαδόροι, χαρτί κ.λπ.) που θα χρη-

σιμοποιηθούν στο πρόγραμμα εκτιμώνται στα 225 ευρώ.
Οι μετακινήσεις των επιστημόνων αναγνωρισμένου 

κύρους (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - ΣΟΕΛ), όπως και 
των μελών ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων, καθώς και τα υπόλοι-
πα έξοδα φιλοξενίας τους (ξενοδοχεία καθώς κατά βάση 
οι προαναφερόμενοι έρχονται από Αθήνα) εκτιμώνται 
στις 5.500 Ευρώ.
Οι προβλεπόμενες ώρες για τους διδάσκοντες του 

τμήματος είναι 226. Η ωριαία αποζημίωση υπολογίζεται 
στα 75 ευρώ. Συνεπώς, το εκτιμώμενο πόσο των αμοιβών 
τους ανέρχεται στα 75 * 226 = 16.950 Ευρώ. Να σημει-
ωθεί επίσης ότι ικανοποιείται το άρθρου 36 καθώς οι 
διδάσκοντες προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) 
τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το σύνολο των 
ωρών του ΜΠΣ είναι 26 (ώρες ανά μάθημα) * 12 (μαθή-
ματα) = 312 ώρες, οι ώρες των καθηγητών του τμήμα-
τος εκτιμώνται στις 226, γεγονός που σημαίνει ότι το
226 = 72,4% θα πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του
312
τμήματος.
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Οι προβλεπόμενες ώρες για τα μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυ-
μάτων είναι 26. Η ωριαία αποζημίωση υπολογίζεται στα 
75 ευρώ. Συνεπώς, το εκτιμώμενο πόσο των αμοιβών 
τους ανέρχεται στα 75 * 26 = 1950 Ευρώ.
Οι αμοιβές για την επίβλεψη διπλωματικών ανέρ-

χονται στα 7200 Ευρώ, καθώς οι σπουδαστές προβλέ-
πονται 40 και η αμοιβή ανά διπλωματική 180 Ευρώ 
(40*180=7200).
Οι προβλεπόμενες ώρες για τους διδάσκοντες της 

παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 είναι 60. Η ωρι-
αία αποζημίωση υπολογίζεται στα 75 ευρώ. Συνεπώς, 
το εκτιμώμενο πόσο των αμοιβών τους ανέρχεται στα 
75 * 60= 4500 Ευρώ.
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΜΠΣ απαι-

τεί δαπάνη ύψους 12.000 Ευρώ για την πληρωμή εξωτε-
ρικού/ων συνεργάτη/ων.
Η δαπάνη για τον διαγωνισμό των επιβραβεύσεων 

των καλύτερων επιστημονικών εργασιών, όπως αυτός 
περιγράφηκε στη μελέτη σκοπιμότητας, υπολογίζεται 
στα 8.120 ευρώ (10 % του συνολικού προϋπολογισμού), 
γεγονός που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στην κάθε 
δημοσίευση που βραβεύεται θα μοιράζονται κατά μέσο 
όρο 1624 ευρώ. Να σημειωθεί ότι τα έξοδα των συνε-
δρίων που σχετίζονται με τις εν λόγω δημοσιεύσεις θα 
καλύπτονται αποκλειστικά από του δικαιούχους των 
βραβείων.
Τα λειτουργικά έξοδα ιδρύματος ανέρχονται στα 

24.360, καθώς υπολογίζονται ως 30%  του συνολικού 
προϋπολογισμού 81200.

ΠΙΝΑΚΑ 2. - ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ
Ποσό 
σε 
Ευρώ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού -

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές -

3 Δαπάνες αναλωσίμων 225

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 5500

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.
• Ωριαία αποζημίωση 75 Ευρώ
• Σύνολο ωρών ΔΕΠ 252
• Συνολική Αμοιβή μελών ΔΕΠ 
75 * 252 = 18900
• Αμοιβή μελών ΔΕΠ για διπλωματικές 
40 * 180 ανά διπλωματική = 7200

26100

7

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

8

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017
• Ωριαία αποζημίωση = 75 Ευρώ
• Σύνολο ωρών Επιστημόνων 
της παρ. 5 = 60
• Συνολική Αμοιβή Επιστημόνων 
της παρ. 5 = 60 *75

4500

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 12000

10 Δαπάνη για την διεξαγωγή 
του διαγωνισμού των δημοσιεύσεων 8120

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 56840

11

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

24360

Σύνολο 81200

Ο προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. διατηρείται ίδιος ανά 
έτος για την πενταετία.

Άρθρο 11 
Συνεργασίες

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να προβεί σε συνεργασίες με άλλα 
ιδρύματα εκπαιδευτικά ή οργανισμούς, (δημόσιους 
ή ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη), της ημεδαπής ή
αλλοδαπής στο πλαίσιο των αντικειμένων που ασχολεί-
ται.

Άρθρο 12 
Επιβραβεύσεις

Το Π.Μ.Σ. θα ενθαρρύνει την αριστεία και την ερευνη-
τική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
των καθηγητών στο πλαίσιο των εργασιών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Αριθμ. 2273 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 411/2019 (Β΄ 3716) από-

φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 

14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. 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 τροποποι-
ήθηκε 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).

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

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

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

8. 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 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων 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 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών 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. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.  4559/2018 
(Α΄ 142).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» 
(Α΄ 70).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 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 με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

17. Την υπ’ αρ. 411/2019 (Β΄ 3716) απόφαση Συγκλή-
του που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 
«Τραπεζική - Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική».

18. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
30/29.11.2021) της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής.

19. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
152/22.12.2021).

20. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 21/14.12.2021).

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 411/2019 (Β΄ 3716) από-
φασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, με την προθήκη παραγράφου στο τέλος του 
άρθρου 6, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο στην «Τραπεζική- 
Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» (M.Sc.-Master of 
Science in Banking-Insurance and Finance).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει σαν αντικείμενο την 
εξειδίκευση επιστημόνων στον τομέα της Τραπεζικής- 
Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
- Η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στο σύνολο των 

θεμάτων που εξετάζει η χρηματοοικονομική και αφο-
ρούν τις επενδύσεις, την επιχειρηματική χρηματοοικονο-
μική, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, τις επενδυτικές 
μορφές, την αποτίμηση των επιχειρήσεων, την χρημα-
τοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων.

- Την εξέταση του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος 
εξετάζοντας το τραπεζικό σύστημα, διεθνές και εγχώριο, 
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τις αρχές εποπτείας και τις πολιτικές που ασκούν στη δια-
χείριση του συστήματος και των αγορών. Τους κινδύνους 
που διατρέχει το τραπεζικό σύστημα και απορρέουν 
από τις χρηματοδοτικές πολιτικές, τον καθορισμό της 
πιστωτικής πολιτικής, τη συμπεριφορά των τραπεζών 
ως φορέας παροχής υπηρεσιών.

- Τις μεθόδους και εργαλεία χρηματοδότησης των 
εταιρών, τραπεζικών και μη τραπεζικών, με έμφαση στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

- Την εξέταση των ειδικών θεμάτων της ασφαλιστικής 
αγοράς και προϊόντων.

- Το ρόλο του δημοσίου τόσο στην προσφορά χρη-
ματοδοτικών πόρων όσο και στην άντληση αυτών με 
τις συνέπειες που μπορούν να υπάρχουν στην αγορά 
και επιχειρήσεις.

- Την προώθηση των τραπεζικών  - ασφαλιστικών 
προϊόντων και γενικότερα το τραπεζικό - ασφαλιστικό 
μάρκετινγκ.

- Η πρακτική προσέγγιση των θεμάτων αυτών μέσω 
εργαλείων που παρέχουν την πληροφόρηση, χρηματο-
οικονομική και τραπεζοασφαλιστική.

- Την προετοιμασία σε θεωρητικό επίπεδο για τη συ-
νέχιση των εξειδικευμένων σπουδών σε διδακτορικό 
επίπεδο.

- Την κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
για στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών εται-
ριών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Τραπεζική - Ασφαλι-
στική και Χρηματοοικονομική και στην Αγγλική γλώσ-
σα «Master of Science (M.Sc) in Banking-Insurance and 
Finance».

Άρθρο 4 
Κατηγορία Πτυχιούχων

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 
σε πτυχιούχους Τμημάτων Σχολής Διοίκησης και Οικο-
νομίας και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του 
ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-

νοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και της περ. α΄ της 
παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 
47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, οπότε και θα αξιολο-
γηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Η 
διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλω-
μα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι 3 εξάμηνα εκ των οποίων 
στο 3ο εξάμηνο θα πραγματοποιείται και η εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 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 τα δύο 
πρώτα εξάμηνα και σε δέκα (10) του τρίτου εξαμήνου. Η 
διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση 
εκατό (100) πιστωτικών μονάδων.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και 
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Σε εφαρμογή της υπό στοιχεία Φ5/89656/
Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύ-
ει και με τις μεταγενέστερες διατάξεις, τα μαθήματα 
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά 
εξάμηνο σπουδών, πλην του τρίτου. Κατά την διάρκεια 
των δυο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν 
με επιτυχία σε δώδεκα (12) μαθήματα συγκεντρώνο-
ντας 5 πιστωτικές μονάδες (credits) για το καθένα από 
αυτά (30 πιστωτικές μονάδα σε κάθε εξάμηνο, σύνολο 
60 μονάδες για τα μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων). 
Το τρίτο εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθη-
ση δύο (2) μαθημάτων με τη συγκέντρωση 5 πιστωτι-
κών μονάδων (credits) για το καθένα. Η διπλωματική 
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες.

Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (100) 
πιστωτικών μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας του μετα-
πτυχιακού ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

A/A Κωδ. Μαθήματα Α’ Εξαμήνου 
(1st Semester)

Θεωρία Ασκήσεις 
Πράξης

Σύνολο 
Ωρών

ΦΕ
Εξαμήνου

ECTS

1 MBΑF01 Ποσοτικές Μέθοδοι 
(Quantitative Methods)

1 1 2 150 5

2 MBΑF02 Χρηματοοικονομική Λογιστική 
(Financial Accounting)

1 1 2 150 5
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3 MBΑF03 Τραπεζικό Περιβάλλον 
(Banking Environment)

1 1 2 150 5

4 MBΑF04 Χρηματοοικονομική Διοικητική 
(Financial Management)

1 1 2 150 5

5 MBΑF05 Θεωρία Χαρτοφυλακίου 
(Portfolio Theory)

1 1 2 150 5

6 MBΑF06 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης 
στην Τραπεζική 
(Banking Management Information 
Systems)

1 1 2 150 5

Σύνολα 6 6 12 900 30

A/A Κωδ. Μαθήματα Β’ Εξαμήνου 
(2nd Semester)

Θεωρία Ασκήσεις
Πράξης

Σύνολο 
Ωρών

ΦΕ
Εξαμήνου

ECTS

7 MBΑF07 Διαχείριση Ρίσκου
(Risk Management)

1 1 2 150 5

8 MBΑ F08 Τραπεζικό μάρκετινγκ και 
χρηματοοικονομική συμπεριφορά 
(Banking Marketing and Financial 
Behavior)

1 1 2 150 5

9 MBΑF09 Χρηματοοικονομική οικονομετρία 
(Financial Econometrics)

1 1 2 150 5

10 MBΑF10 ΑποτίμησηΕπιχειρήσεων, Εξαγορές 
και Συγχωνεύσεις 
(Business Valuation, Mergers and 
Acquisitions)

1 1 2 150 5

11 MBAF11 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 
(Money and Capital Markets)

1 1 2 150 5

12 MBAF12 Μη τραπεζική χρηματοδότηση και νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
(Non Banking Financing and New 
Financial)

1 1 2 150 5

Σύνολα 6 6 12 900 30

A/A Κωδ. Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου 
(3rdSemester)

Θεωρία Ασκήσεις 
Πράξης

Σύνολο 
Ωρών

ΦΕ ECTS

13 MBAF13 Οργάνωση και Λειτουργία της Ασφαλιστικής 
Αγοράς 
(Organization and Function of Insurance 
Market)

1 1 2 150 5

14 MBAF14 Κλάδοι Ασφαλιστικών Εργασιών 
(Sectors of Insurance Activities)

1 1 2 150 5

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Master thesis)

900 30

Σύνολα 1.200 40
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Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται 
με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδι-
κά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας 
συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με 
βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 
σαράντα (40) φοιτητές. Ο αριθμός καθορίζεται και μπο-
ρεί να τροποποιηθεί στα πλαίσια των νόμων και κανο-
νισμών που διέπουν το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του 
τμήματος και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημια-
κών Τμημάτων ή Ε.Π. άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων ή επιστήμονες με αναγνωρισμένο 
επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και 
κύρους, της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλ-
λες κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) και του ν. 4009/2011 και τις 
συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα 
λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (και ειδικότερα του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Ο 
εξοπλισμός υπό χρήση μπορεί να προσφέρει μαθήματα 
εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον αριθ-
μό των φοιτητών του Π.Μ.Σ. που θα έχουν τέλη φοίτη-
σης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας αριθμός φοιτητών 
θα σπουδάσει δωρεάν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017. Ενδεικτικά εφόσον οι φοιτητές είναι 30 
και τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.900 ευρώ, το συ-
νολικό κόστος διδάκτρων ανέρχεται σε 87.000 ευρώ. 
Το Π.Μ.Σ. θα προσπαθήσει να καλύψει μέρος των εξό-
δων και από άλλες πηγές, όπως προϋπολογισμός του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ερευνητικά προ-
γράμματα, χορηγίες. Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως
εξής:

ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ

Ποσό 
σε €

Συμμετοχή 
%

Ποσό 
σε €

Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού

1.000

Δαπάνες χορήγησης 
υποτροφιών - 
επιβράβευσης σε
 μεταπτυχιακούς φοιτητές

1.800

Δαπάνες αναλωσίμων 500

Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του ΜΠΣ

2.000

Δαπάνες μετακινήσεων 
φοιτητών του ΜΠΣ για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς

500

Αμοιβές διδασκαλίας 
τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΜΠΣ

34.760

Αμοιβές έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ

500

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

5.840

Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης

7.000

Λοιπές δαπάνες, όπως 
έξοδα δημοσιότητας - 
προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, 
εκπαιδευτικών 
σημειώσεων του ΜΠΣ 
οργάνωσης συνεδρίων, 
δαπάνες εργασιών πεδίου, 
φιλοξενία, κ.λπ.

7.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.900 70,0%

Λειτουργικά έξοδα 
ιδρύματος (30%)

26.100 30,0%

ΣΥΝΟΛΟ 87.000 87.000

Άρθρο 11 
Συνεργασίες

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να προβεί σε συνεργασίες με άλλα 
ιδρύματα εκπαιδευτικά ή οργανισμούς, (δημόσιους ή 
ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη), της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής στο πλαίσιο των αντικειμένων που ασχολείται.

Άρθρο 12 
Επιβραβεύσεις

Το Π.Μ.Σ. θα ενθαρρύνει την αριστεία και την ερευνη-
τική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
των καθηγητών στο πλαίσιο των εργασιών του Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 13 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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*02067053112210012*

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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