
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των γνωστικών αντικειμένων των 
μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών.

2 Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών 
Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος με τίτλο: «Συστήματα Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information 
and Communication Technology - ICT).

3 Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, 
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διεθνής 
Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοί-
κηση» (MSc in International Accounting, Auditing 
and Financial Management)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 247 (1)
  Καθορισμός των γνωστικών αντικειμένων των 

μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι-

κών και Πολιτικών Επιστημών.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/6-9-2011/τ. Α'), όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 

(ΦΕΚ 83/τ. Α΄/11.05.2016).
- Την υπ’ αριθ. 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο της 

Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με θέμα «Οδηγίες 
σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περι-
εχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του Νόμου 

4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προσω-
πικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

- Την υπ’ αρ. 51/08.03.2018 διαπιστωτική πράξη Πρυ-
τάνεως Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολι-
τικών Επιστημών, ένταξης μονίμων εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέ-
σεις Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τμημάτων 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών.

- Την απόφαση της από 24.05.2017 10ης Συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 
θέμα 9ο «Εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής για τη μετάταξη 
Εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής», με την οποία καθορίζεται το γνωστικό αντι-
κείμενο της Α. Αθανασοπούλου.

- Την απόφαση της από 09.05.2018 της 11ης Συνεδρί-
ασης ακαδ. Έτους 2017 - 2018 της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, 
Θέμα 5ο, για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του 
μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας, Δ. Θεοδοσάκη.

- Τις αιτήσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινω-
νικής Πολιτικής και του Τμήματος Ψυχολογίας, για τον 
καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου τους.

- Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε ότι:

Τα γνωστικά αντικείμενα των υπηρετούντων μελών 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και του Τμήματος Ψυ-
χολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, καθορίζονται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αθανασοπούλου
Αγγελική Κωνσταντίνος Ε.ΔΙ.Π. Κοινωνιολογία

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Θεοδοσάκης 
Δημήτριος Ανδρέας Ε.ΔΙ.Π. Εκπαιδευτική 

Συμβουλευτική

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ

Ι

Αριθμ. ADMIN 2135 (2)
    Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών 

Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος με τίτλο: «Συστήματα Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information 

and Communication Technology - ICT).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
TOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διε-

θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παραγρ. 4α και 
81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του άρθρου 
32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 4415/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου 
85 παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως 
και 45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις 
του ν. 3391/2005 (Α` 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως 
άνω νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λει-
τουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχο-
νται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
114/04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατά-
ξεις του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μπορεί να ακολουθή-
σουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης 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 επανί-
δρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία 
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 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 παρόντος 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 ολοκληρώ-
νουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 
4334/12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 10/16.03.2018 θέμα 3), 
η οποία συνοδεύεται από την εισήγηση της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τα συνοδευτικά αυτής, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, 
στοιχεία.

9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (συνεδρία 3/28-03-2018).

10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018 
θέμα 3).

11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/30.03.2018 θέμα 2).

12. Το αριθ. 3091/28.11.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την υπ’ αριθ. 
525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο 
του τμήματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Επιστημών 
Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
με τίτλο «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
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Επικοινωνιών» (MSc in Information and Communication 
Technology - ICT), ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Συστήματα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information 
and Communication Technology - ICT), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών» με απόδοση στην Αγγλική Γλώσσα MSc 
in Information and Communication Technology, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, έχει ως αντικεί-
μενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου 
στην απόκτηση βασικών κι εξελιγμένων επιστημονικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικές περιοχές που 
σχετίζονται με τη διαχείριση και τη χρήση Η/Υ, συμπερι-
λαμβανομένου και του cloud computing και απευθύνε-
ται σε φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και 
οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευ-
μένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο. 

Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι οι εξής:
• H παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο 

των:
- Διαχείριση ICT, συμπεριλαμβανομένου και του Cloud 

Computing
- Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων,
- Βάσεις δεδομένων και Βάσεις δεδομένων μεγάλης 

κλίμακας,
- Δίκτυα Η/Υ και Προγραμματισμός Διαδικτύου,
- Ανάπτυξη λογισμικού και Αλγορίθμων, ενώ ταυτόχρο-

να επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

• H παροχή των βασικών τεχνολογικών, θεσμικών και 
διοικητικών γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για μια 
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε οργανι-
σμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όλων εκείνων των 
κλάδων που σχετίζονται με τη διαχείριση και υποστήριξη 
διαδικτυακών τεχνολογιών και τεχνολογιών Η/Υ.

• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων επί του ισχύοντος 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, τη διοίκηση, 
τον έλεγχο και την έρευνα στις διαδικτυακές τεχνολογίες 
και τις τεχνολογίες Η/Υ.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Συστή-

ματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc 
in Information and Communication Technology - ICT).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήμα-
τα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί 
πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου, μετά 
από επιλογή, Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και 
περιλαμβάνει 2 εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο 
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης 
διπλασιάζεται.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών» (MSc in Information and Communication 
Technology - ICT) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθη-
μάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
εργασίας, εφόσον είναι πλήρους φοίτησης και τέσσερα 
(4) εξάμηνα μαθημάτων και δύο (2) εξάμηνα εκπόνη-
σης της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι μερικής 
φοίτησης. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξάγονται στην 
αγγλική γλώσσα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται ενενήντα 
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες 
συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμμα-
τος, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα. 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο Μάθημα ECTs

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

Α Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών ICT Management 6

Α Προγραμματισμός Διαδικτύου Web Programming 6

Α Δίκτυα Η/Υ Computer Networks 6
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Α Προχωρημένα Συστήματα Βάσεων  Δεδομένων Advanced Database Systems 6

A Ασφάλεια Πληροφοριακών  Συστημάτων Information Systems Security 6

Σύνολο 30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα Wireless Communications and Networks 6

Β Μεθοδολογία Ανάπτυξης Λογισμικού Software Development Methodologies 6

Β Μεγάλα Δεδομένα και Υπολογιστική Νέφους Big Data and Cloud Computing 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 εκ των κάτωθι)

Β Ανάκτηση Πληροφορίας Information Retrieval 6

Β Διαχείριση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό Knowledge Management in the Web 6

Εξόρυξη Δεδομένων Data Mining 6

Β Ψηφιακές Οργανωτικές Δομές: 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Digital Organizations: eCommerce and 
eGovernment 6

Β Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Mobile Applications Development 6

Αντικειμενοστραφές Διαδίκτυο Internet of Things 6

Β Κρυπτονομίσματα και Τεχνολογίες Blockchain Cryptocurrencies and Blockchain 
Technologies 6

Β Συμβουλευτική Εργασία Consulting Project 6

Σύνολο 30

Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Dissertation 30

Σύνολο 30

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων και 
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές κατ’ έτος σπουδών.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ Σχολής 
Επιστήμων Τεχνολογίας και άλλων Σχολών του ιδίου ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’) σε συνδυασμό 
με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή-
σει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% 
του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος 
ανά παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργι-
κές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 19800 € και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2019 - 2020
I.  Δαπάνες Εξοπλισμού (εποπτικού, εργαστη-

ριακού,  ερευνητικού, επίπλων), Λογισμικού 
(αγορά, συντήρηση  και συνδρομές) και Βι-
βλίων – Εκπαιδευτικού Υλικού

1.000 €

II.  Δαπάνες Υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές

III. Δαπάνες Αναλώσιμων 100 €
IV. Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων 3.000 €
V.  Δαπάνες Μετακινήσεων Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών για εκπαιδευτικούς Σκοπούς 200 €

VI.  Αμοιβές Διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτού-
των που συμμετέχουν στην διοργάνωση 
των ΠΜΣ

0

VII.  Αμοιβές Διδασκαλίας έκτακτου προσωπι-
κού των ΑΕΙ 1.000 €

VIII.  Αμοιβές Διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 13.000 €

IX.  Αμοιβές Τεχνικής και Διοικητικής Υποστή-
ριξης 0
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X. Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής και διαφήμισης, έξοδα αναλώσιμων 
γραφείου και υλικών άμεσης ανάλωσης, έξοδα 
συνεδρίων και δημοσιεύσεων, έξοδα προμή-
θειας βιβλίων)

1.500 €

ΣΥΝΟΛΟ 19.800 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την 

οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες 
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12 
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00€) ευρώ.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΠΜΣ «Συστήματα Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information and 
Communication Technology - ICT) και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της παρ. 
2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται από 
α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογισμό λει-
τουργίας κατ’  έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και έκθεση 
βιωσιμότητας του προγράμματος και γ) έκθεση της οικείας 
Σχολής από την οποία προκύπτει η ύπαρξη της βασικής 
υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως προς το ποσοστό εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα   με τη διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο   του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 
Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθμ. ADMIN 2134 (3)
    Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, 
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διεθνής 
Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση» (MSc in International Accounting, 
Auditing and Financial Management)».

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διε-

θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παραγρ. 4α και 
81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του άρθρου 
32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 4415/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου 
85 παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως 
και 45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις 
του ν. 3391/2005 (Α’ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως άνω 
νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί 
Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε 
αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 – 45 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
114/04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατά-
ξεις του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017 
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μπορεί να ακολουθή-
σουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης 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 επανί-
δρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία 
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 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 παρόντος 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 ολοκληρώ-
νουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
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μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 
11/21-03-2018 θέμα 5), η οποία συνοδεύεται από την 
εισήγηση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
και τα συνοδευτικά αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017, στοιχεία.

9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (συνεδρία 3/28-03-2018).

10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018 
θέμα 2).

11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 2).

12. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και 
την υπ’ αριθ. 525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιο-
λόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο 
του τμήματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομί-
ας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Διεθνής Λογιστι-
κή, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc 
in International Accounting, Auditing and Financial 
Management)», ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνής 
Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» 
(MSc in International Accounting, Auditing and Financial 
Management)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’ 240), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Διεθνή Λο-
γιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» 
(MSc in International Accounting, Auditing and Financial 
Management)» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή 
καινοτόμου διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού 
επιπέδου στην λογιστική, ελεγκτική και χρηματοοικονο-

μική. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους νέους και τους 
επαγγελματίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν κα-
ριέρα στο ευρύτερο περιβάλλον της λογιστικής και χρη-
ματοοικονομικής με τις απεριόριστες ευκαιρίες καριέρας, 
και τη συνεχή ανάγκη για οξυδερκή, ικανά και επιχειρη-
σιακά ευέλικτα στελέχη. Το αντικείμενο αποτελεί μια από 
τις ελκυστικότερες επιλογές σπουδών για μεταπτυχιακές 
σπουδές από φοιτητές με έφεση στις ποσοτικές μεθόδους. 
Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους ζητούν στελέχη με 
ικανότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις, βαθιά γνώση και 
αναλυτική ικανότητα για να μπορούν να επιτύχουν σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επιχειρησιακό 
περιβάλλον. Το Πρόγραμμα ενοποιεί πλήρως θεωρία και 
πράξη και παρέχει στους φοιτητές:

• Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών 
και εφαρμογών της λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματο-
οικονομικής, σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητι-
κών και πρακτικών ικανοτήτων.

• Βαθιά γνώση λογιστικών, ελεγκτικών και χρηματοοι-
κονομικών εφαρμογών σε μικρές και μεγάλες επιχειρή-
σεις και οργανισμούς.

• Εστίαση σε χρηματοοικονομικά ζητήματα διαφόρων 
επιχειρηματικών κλάδων.

• Κατανόηση  διεθνών θεμάτων λογιστικής, ελεγκτικής 
και χρηματοοικονομικής κάτω από ένα πολύ-πολιτισμικό 
πρίσμα.

• Ένα πτυχίο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα 
σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας στο χώρο της 
λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής.

• Δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους χώρους 
που θα είναι ελκυστικοί στους φοιτητές.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διεθνή Λο-
γιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» 
(MSc in International Accounting, Auditing and Financial 
Management)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής 
Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκη-
ση» (MSc in International Accounting, Auditing and 
Financial Management)» του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος, γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, 
πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνει 
2 διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για τη συγγρα-
φή της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της 
φοίτησης για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.
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Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στην «Διεθνή Λογιστική, Ελεγκτική και 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International 
Accounting, Auditing and Financial Management)» 
απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS). Το ΠΜΣ «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International 
Accounting, Auditing and Financial Management)» πε-
ριλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξά-
μηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματι-

κής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να 
γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών 
και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως 
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς ανα-
γκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και 
διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% 
του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες 
μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά 
ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την 
εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμμα μαθημάτων 
διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξάμηνο Μάθημα ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α Ποσοτικές Μέθοδοι Quantitative Methods 6

Α Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Foundations of Finance 6

Α Λογοδοσία, Διακυβέρνηση και Θεσμικό πλαίσιο Accountability, Governance and Regulation 6

Α Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Accounting and Financial Analysis 6

A Διοικητική Λογιστική Management Accounting 6

Σύνολο μαθημάτων Α’ εξαμήνου 30

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Β Φορολογία Taxation 6

Β Ελεγκτική Auditing 6

Β Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Corporate Finance 6

Σύνολο 18

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 εκ των κάτωθι)

Β
Χρηματοπιστωτική Ανάλυση για Λήψη Αποφάσεων 
Δανειοδότησης

Credit Analysis for Bank Loan Decision 
Making

3

Β Σύνθετη Φορολογία Advanced Taxation 3

Β Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Mergers and Acquisitions 3

Β Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση Advanced Company Valuation 3

Β Εταιρική Διακυβέρνηση Corporate Governance 3

Β Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική Behavioral Finance 3

Β Επιχειρηματικότητα Entrepreneurship 3

Β Σύνθετη Ελεγκτική Advanced Auditing 3

Β Τιμές Εσωτερικής Μεταφοράς Transfer Pricing 3

Β Εξέταση Λογιστικής Απάτης Accounting Fraud Examination 3

Β Λογιστική Ηθική Ethics in Accounting 3

Β Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Financial Regulation 3

Β
Ανάλυση και Προγραμματισμός του Κόστους για 
Απόκτηση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος

Cost Planning and Analysis for Competitive
Advantage

3

Σύνολο 12

Σύνολο μαθημάτων Β’ εξαμήνου 30

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Dissertation 30

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90
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Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του 
προγράμματος.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό 
εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε 
κάθε υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3391/2005, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρ-
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοα-
κουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές 
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμμα-
τειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα). 
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, 
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή-
σει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, με την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% 
του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος 
ανά παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργι-
κές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 88.133 € και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 37.453 €
ΙΙ.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-

χιακούς φοιτητές 11.250 €

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλώσιμων 0 €
ΙV.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.000 €

V.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για  εκπαιδευτικούς σκοπούς 0 €

VI.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

0 €

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

1.500 €

VIΙΙ.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 29.630 €

ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 0 €
Χ.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιό-

τητας – προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου

3.300 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την 
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες 
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα.

Άρθρο 12 
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο 
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Π.Μ.Σ. «Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρημα-
τοοικονομική Διοίκηση» (MSc in International Accounting, 
Auditing and Financial Management)» καθώς και από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται 
από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογι-
σμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και 
έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και γ) έκθεση 
της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει η ύπαρξη 
της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού 
για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως 
προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο 
του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ Α’ 258).

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  
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