
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση ΠΜΣ του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής με τίτλο «Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο 
Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δη-
μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

2 Επανίδρυση ΠΜΣ του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής με τίτλο «Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 26/26.6.2019 (1)
   Επανίδρυση ΠΜΣ του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής με τίτλο «Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο 

Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δη-

μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 154η) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), «Οργάνωση 

και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
13, 30 έως και 37,45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 8 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις».

3. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β΄ 4334) υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
της εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. 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 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), « Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
48, 55, 67 και 70.

8. Την  αριθμ. 210838/Z1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/Υ.Ο.Δ.Δ./
06.12.2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπι-
στώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή 
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με 
πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης.

9. Την 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

10. Την 213/01-03-2017 (Β΄ 808), απόφαση Προέ-
δρου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και την 2643/18-07-2018 
(Β΄ 3586), απόφαση Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για 
την ίδρυση και επανίδρυση αντίστοιχα του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και 
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη του Δη-
μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Executive MBA in Financial 
Planning» του καταργηθέντος με τον ν. 4610/2019 (Α΄ 
70) Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Πελοποννήσου.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 1η/06.06.2019).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Χρηματοοικονομι-
κός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα/Executive MBA in Financial Planning» του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-
λής Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1. 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Πελοποννή-
σου από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οργανώνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός 
Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Το-
μέα/ Executive MBA in Financial Planning», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (Α1114) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2.
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου έχει ως αντικείμενο την 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επι-
πέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στο πεδίο της Διοίκησης και του Χρηματοοικονομι-
κού σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σκο-
πός του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών 
της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης 
και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και 
λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δη-
μόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων 
γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική 
στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρε-
ση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία 
ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού 
προγραμματισμού.

Άρθρο 3. 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό 
Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/
«Executive MBA in Financial Planning».

Άρθρο 4. 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 
σε πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών, Οικονομικών Επιστημών, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης, Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Δημόσιας Διοίκησης, 
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Οικο-
νομίας και Διοίκησης, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 
θετικών Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονι-
κών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των της ημεδαπής ή και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συνεπώς είναι κατάλληλο 
για πτυχιούχους φοιτητές, ελεύθερους επαγγελματίες 
της αγοράς, στελέχη επιχειρήσεων, δημόσιους υπάλλη-
λους, στελέχη εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικούς και 
οικονομικούς αναλυτές, στελέχη τραπεζών και άλλων 
χρηματοπιστωτικών εταιριών, στελέχη λογιστηρίων, 
διοικητές οργανισμών, και στελέχη Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώ-
σεις διοίκησης, χρηματοοικονομικής και οικονομικής 
ανάλυσης για να ανταποκριθούν στα σύνθετα επαγ-
γελματικά τους καθήκοντα και να λάβουν κρίσιμες 
αποφάσεις.

Άρθρο 5. 
Χρονική Διάρκεια

1. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
σπουδών.

2. Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περι-
λαμβάνουν τη διδασκαλία (συνδυασμό παραδόσεων 
και διεξαγωγής συναντήσεων εργασίας, γραπτές εργα-
σίες/ασκήσεις και εξετάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών 
αντικειμένων. Το τρίτο (Γ΄) περιλαμβάνει την εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

3. Το Π.Μ.Σ μπορεί να προσφέρεται και ως πρόγραμμα 
Μερικής Παρακολούθησης (Part-Time) με διάρκεια (6) 
εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6. 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται με 
σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και έχουν ως στόχο 
να διευκολύνουν την παρακολούθηση από εργαζόμε-
νους. Η εκπαιδευτική λειτουργία (απουσίες/παρουσίες, 
βαθμολογία, εργασίες) καθορίζονται από τον κανονισμό 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς 
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική 
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα 
(90) πιστωτικών μονάδων.

3. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η 
Ελληνική. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
δύναται τα μαθήματα να διδάσκονται και στην Αγγλική 
γλώσσα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39955Τεύχος B’ 3372/31.08.2019

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ -
Στρατηγικό Μάνατζμεντ 7.5

2
Ειδικά Θέματα Δικαίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Εσωτερική Αγορά)

7.5

3 Διοικητική Οικονομική 7.5

4 Στατιστική για Στελέχη 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών 7.5

Σύνολο ECTS 30

Β΄Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων -

Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
και Διαχείριση Συγκρούσεων

7.5

2 Γενικές Αρχές Λογιστικής 7.5

και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Επιχειρησιακή Έρευνα 
και Λήψη αποφάσεων 7.5

2 Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου 7.5

3
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 
για τη Λήψη Χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων
7.5

4
Διαχείριση του Χρήματος, 

Παράγωγα και Τεχνικές 
Αντιστάθμισης

7.5

5 Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών 
Μονάδων 7.5

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία (Master thesis) 30

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος 
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μα-
θημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7. 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση 
ΔΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε 60 άτομα κατ΄ έτος. 
Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος 
καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 8. 
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114 ).

Άρθρο 9. 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννή-
σου με τον υπάρχοντα εξοπλισμό ο οποίος είναι επαρκής 
για τις ανάγκες του προγράμματος.

Άρθρο 10.
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-28, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11. 
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον 
αριθμό των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Το κόστος λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από το τέλος εγγραφής, το ΛΑΕΚ 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από χορηγίες δημοσίου 
και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές υπάρξουν.

2. Το τέλος εγγραφής ανά φοιτητή ανέρχονται σε 3.500 
ευρώ ανά φοιτητή ενώ για την περίπτωση μερικής πα-
ρακολούθησης το ανωτέρω ποσό μπορεί να προσαυξά-
νεται μέχρι και 20%.

3. Ενδεικτικά και εφόσον οι φοιτητές είναι 30 από 
τους οποίους οι 21 φοιτητές είναι υπόχρεοι τέλους φοί-
τησης σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, το συνολικό κό-
στος ανέρχεται σε 73500,00 € (21 φοιτητές x 3.500,00 
€ ετησίως = 73.500,00 €), ο προϋπολογισμός αναλύεται 
ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 73500

ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) 51450.0

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 514.5
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 0.0

Δαπάνες αναλωσίμων 257.3
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ 1543.5

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0.0

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

29400.0

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

5512.5
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Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1837.5

Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης 9555.0

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου)

2829.8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥ-
ΜΑΤΟΣ (30%) 22050.0

Αρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017
Σύνολο(100%) 73500.0

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και με 
βάση της ανάγκες του Π.Μ.Σ., ο ανωτέρω προϋπολογι-
σμός μπορεί να τροποποιείται.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα δί-
δακτρα των φοιτητών που είναι σε καθεστώς μερικής 
παρακολούθησης μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι 
και 20%.

Άρθρο 12. 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν 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. 

 Τρίπολη, 1 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 27/26.6.2019 (2)
Επανίδρυση ΠΜΣ του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής με τίτλο «Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 154η) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), «Οργάνωση 

και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 8 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις».

3. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β΄ 4334) υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 

πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. 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 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α1 70), « Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
48, 55,67 και 70.

8. Την αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/Υ.Ο.Δ.Δ./
06.12.2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπι-
στώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή 
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με 
πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης.

9. Την 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

10. Την 2644/18-07-2018 (Β΄ 3586), απόφαση Πρύτα-
νη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για την ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική 
και Χρηματοοικονομική/Master of Science (M.Sc) in 
Accounting and Finance» του καταργηθέντος με τον 
ν. 4610/2019 (A΄ 70) Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 1η/06.06.2019).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου με τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική/
Master of Science (M.Sc) in Accounting and Finance», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1. 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οργανώνει και λει-
τουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
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με τίτλο: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική/Master of 
Science (M.Sc) in Accounting and Finance», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 2.
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ως αντικείμενο την 
εξειδίκευση επιστημόνων στους τομείς της Λογιστικής 
και της Χρηματοοικονομικής.

2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
α. Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με τις κατάλληλες 

γνώσεις για να κατανοούν τις εξελίξεις στη διεθνή Χρη-
ματοοικονομική και τη Λογιστική.

β. Η παροχή γνώσεων στους αποφοίτους για να μπο-
ρούν να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν 
τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την λήψη 
βέλτιστων αποφάσεων.

γ. Η κατανόηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των 
διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και προϊόντων.

δ. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων στους αποφοίτους για την 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που θα δημιουργούν 
αξία σε εταιρικό επίπεδο.

ε. Η κατανόηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των 
διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και προϊόντων 
καθώς και η εμβάθυνση στα ειδικά θέματα που άπτονται 
του σχετικού νομικού πλαισίου.

στ. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Άρθρο 3. 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική"/ 
«Master of Science (M.Sc) in Accounting and Finance» 
με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Χρηματοοικονομική 
β) Λογιστική.

Άρθρο 4. 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστι-
κά, σε πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών 
Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, θετικών 
Επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημονικών αντι-
κειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημε-
δαπής ή και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Άρθρο 5. 
Χρονική Διάρκεια

α. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

β. Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι τρία (3) εξά-
μηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

γ. Το Π.Μ.Σ μπορεί να προσφέρεται και ως πρόγραμμα 
Μερικής Παρακολούθησης (Part-Time) με διάρκεια (6) 
εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6. 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

α. Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται με σύγ-
χρονες μεθόδους εκπαίδευσης και έχουν ως στόχο να 
διευκολύνουν την παρακολούθηση και από εργαζόμε-
νους. Η εκπαιδευτική λειτουργία (απουσίες / παρουσίες, 
βαθμολογία, εργασίες) καθορίζονται από τον κανονισμό 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

β. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος καθώς και 
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική 
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα 
(90) πιστωτικών μονάδων.

γ. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η 
Ελληνική. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
δύναται τα μαθήματα να διδάσκονται και στην Αγγλική 
γλώσσα.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:
1ο Εξάμηνο (κοινά μαθήματα και για τις δύο ειδικεύσεις)

Α/Α Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)
1 Στατιστική για Επιχειρήσεις 6

2 Οικονομική και 
Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον 6

3 Ειδικά Θέματα Δικαίου 
Εμπορικών Εταιριών 6

4 Εταιρική Χρηματοοικονομική 6

και επιλογή ενός από τα παρακάτω μαθήματα
1 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6
2 Λογιστική 1 6

Σύνολο Ects 30

2ο Εξάμηνο (ειδίκευση Χρηματοοικονομικής)
Α/Α Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)

1 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική 
για Επιχειρήσεις 6

2 Χρηματοπιστωτικές Αγορές 
και Προϊόντα 6

3 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6

και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα

1
Διαχείριση του Χρήματος, 

Παράγωγα και Τεχνικές 
Αντιστάθμισης

6

2 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και 
Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου 6

3 Διοικητική Λογιστική 6
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4 Λογιστική 2 6

5 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 6

Σύνολο Ects 30

2ο Εξάμηνο (ειδίκευση Λογιστικής)
Α/Α Τίτλος μαθήματος Π/Μ (ECTS)

1 Διοικητική Λογιστική 6
2 Λογιστική 2 6

3 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 6

και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα

1
Διαχείριση του Χρήματος, 

Παράγωγα και Τεχνικές 
Αντιστάθμισης

6

2 Ειδικά Θέματα Διεθνούς και 
Ενωσιακού Οικονομικού Δικαίου 6

3
Εφαρμοσμένη 

Χρηματοοικονομική 
για Επιχειρήσεις

6

4 Χρηματοπιστωτικές Αγορές 
και Προϊόντα 6

5 Εσωτερικός Έλεγχος 6
Σύνολο Ects 30

3ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία (Master thesis) 30

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος 
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μα-
θημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7. 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση 
ΔΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε 60 άτομα κατ΄ έτος. 
Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος 
καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 8. 
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017(Α΄ 114).

Άρθρο 9.
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου (Καλαμάτα) με τον υπάρχοντα εξοπλισμό ο οποίος 
είναι επαρκής για τις ανάγκες του προγράμματος.

Άρθρο 10. 
Κόστος Λειτουργίας

α. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον 
αριθμό των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Το κόστος λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τα τέλος εγγραφής, το ΛΑΕΚ 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από χορηγίες δημοσίου 
και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές υπάρξουν.

β. Το τέλος εγγραφής ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά 
φοιτητή ενώ για την περίπτωση μερικής παρακολούθη-
σης το ανωτέρω ποσό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι 
και 20%.

γ. Ενδεικτικά και εφόσον οι φοιτητές είναι 30 από τους 
οποίους οι 21 φοιτητές είναι υπόχρεοι τέλους φοίτησης 
σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, το συνολικό κόστος 
ανέρχεται σε 63000,00 € (21 φοιτητές x 3.000,00 € = 
63.000,00€/ανά κύκλο σπουδών του ΠΜΣ-τρία εξάμηνα 
φοίτησης), ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:

1. ΕΣΟΔΑ 63000
2. ΕΞΟΔΑ

2-1 70% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 44100
i 2% ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 882
ii 3% ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1323
iii 5% ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2205

iv 0% ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 0

ν 60% ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 26460

vi 0% ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0

vii 15%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 
ΤΟΥ ν. 4485/2017

6615

viii 12% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 5292

ix 3% ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1323

2-2 30% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 18900

δ. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και με 
βάση της ανάγκες του Π.Μ.Σ., ο ανωτέρω προϋπολογι-
σμός μπορεί να τροποποιείται.

ε. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα δί-
δακτρα των φοιτητών που είναι σε καθεστώς μερικής 
παρακολούθησης μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι 
και 20%.

Άρθρο 11. 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν 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. 

 Τρίπολη, 1 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,


		2019-08-31T17:42:48+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




