
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 6 «Πρόγραμ-
μα Μαθημάτων» και αντίστοιχα του Παραρτή-
ματος  - Περιγραφή Μαθημάτων, του άρθρου 
10 «Πειθαρχικές κυρώσεις» και του άρθρου 11 
«Εξετάσεις και βαθμολογία φοιτητών/τριών» της 
υπ’  αρ. 71/5.9.2018 (Β’  4274) απόφασης της Συ-
γκλήτου που αφορά στον Κανονισμό Λειτουρ-
γίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in 
Accounting and Finance)» της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

2 Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 10 «Πειθαρ-
χικές κυρώσεις» και του άρθρου 11 «Εξετάσεις 
και βαθμολογία φοιτητών/τριών» της υπ’  αρ. 
79/5.9.2018 (Β’  4275) απόφασης της Συγκλήτου 
σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc 
in Applied Accounting and Auditing)» του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5236 (1)
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 6 «Πρόγραμ-

μα Μαθημάτων» και αντίστοιχα του Παραρτή-

ματος  - Περιγραφή Μαθημάτων, του άρθρου 

10 «Πειθαρχικές κυρώσεις» και του άρθρου 11 

«Εξετάσεις και βαθμολογία φοιτητών/τριών» της 

υπ’ αρ. 71/5.9.2018 (Β’ 4274) απόφασης της Συ-

γκλήτου που αφορά στον Κανονισμό Λειτουρ-

γίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών «Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in 

Accounting and Finance)» της Σχολής Επιστημών 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημί-

ου Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 
13 και τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρί-
τος κύκλος σπουδών), των άρθρων 30 επ. που αφορούν 
στον Δεύτερο κύκλο σπουδών και την παρ. 1 του άρθρου 
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45, καθώς και τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 85.

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

3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129).

4. Την υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ’ αρ. 4879/19.7.2018 (Β’ 2929) απόφαση της 
Συγκλήτου για την επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Χρηματοοικο-
νομική (MSc in Accounting and Finance)» της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αρ. 71/5.9.2018 (Β’ 4274) απόφασης της Συ-
γκλήτου που αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)» 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

7. Την υπ’ αρ. 1671/29.12.2020 (Β’ 6099) απόφαση της 
Συγκλήτου σχετικά με τη συμπλήρωση της παρ. 2 του 
άρθρου 4 της υπ’ αρ. 71/5-9-2018 (Β’ 4274) απόφασης της 
Συγκλήτου με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
’’Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting 
and Finance)’’ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

8. Την απόφαση της υπ’ αρ. 20/7.6.2022 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 
6, 10 και 11 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)».

9. Τα άρθρα 13 παρ. 1ε, 44 παρ. 2 και 68 του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (υπ’ αρ. 
4132/9.7.2021 απόφαση Συγκλήτου, Β’ 3457).

10. Την απόφαση της υπ’ αρ. 4/14.6.2022 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.

11. Την απόφαση της υπ’ αρ. 15/17.6.2022 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 6 «Πρό-
γραμμα Μαθημάτων» και αντίστοιχα του Παραρτήματος 
με την Περιγραφή Μαθημάτων, του άρθρου 10 «Πειθαρ-
χικές κυρώσεις» και του άρθρου 11 «Εξετάσεις και βαθ-
μολογία φοιτητών/τριών» της υπ’ αρ. 5381/19.7.2018 
(Β’ 3689) απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στον 
Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών ’’Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc 
in Accounting and Finance)’’ του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Τα μαθήματα παρέχονται είτε με την μορφή πλήρους 
και υποχρεωτικής φοιτήσεως ή/και με την μέθοδο της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης ή μέσω μεθόδων εκπαίδευσης 
που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο ή με οποιονδή-
ποτε συνδυασμό μεθόδου εκπαίδευσης που, όμως, δεν 
υπερβαίνουν το 35% του Προγράμματος (παρ. 3, άρθρο 
30, ν. 4485/2017). Οι εξετάσεις ελέγχου προόδου (ενδιά-
μεσης και τελικής εξέτασης) είναι υποχρεωτικά γραπτές 
και πραγματοποιούνται πάντοτε με την προσωπική πα-
ρουσία του εξεταζόμενου.

2. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται κατά την διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους και τα μαθήματα διαρκούν δύο 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πε-
ριλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Όλα τα 
μαθήματα διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Τα 
μαθήματα διαιρούνται σε δύο ενότητες: «υποχρεωτικά» 
και «επιλογής». Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο 
φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήμα-
τα και σε ένα (1) επιλογής. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό 
εξάμηνο, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολου-
θήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα 
σε καθεμία από τις δύο εξειδικεύσεις και συγκεκριμένα 
τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα 
επιλογής. Για την επιτυχή περάτωση κάθε μαθήματος ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει λάβει, τουλάχι-
στον, τον βαθμό πέντε (5) στις γραπτές εξετάσεις. Η μη 
προσέλευση στην τελική εξέταση συνεπάγεται αποτυχία 
στο εν λόγω μάθημα. Η επανεξέταση των μαθημάτων 
γίνεται σε ημερομηνίες που προσδιορίζονται από την 
Συντονιστική Επιτροπή. Κατά το τρίτο εξάμηνο, μετά τη 
λήξη των μαθημάτων, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος 
να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. Όλα τα μαθή-
ματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική 
είτε στην Αγγλικά γλώσσα. Σε περίπτωση κωλύματος 
διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του.

3. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ει-
δίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Διοικητική Λογιστική 6 ECTS

2 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίου 6 ECTS

3 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 6 ECTS

4 Χρηματοοικονομική Εταιρειών 6 ECTS
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν

ένα (1) μάθημα)
1 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 6 ECTS
2 Χρηματοοικονομική Λογιστική 6 ECTS
3 Χρηματοοικονομική Μηχανική 6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS A’ Εξαμήνου 30 ECTS
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Σύγχρονα Θέματα 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 6 ECTS

2 Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 
Ελέγχου 6 ECTS

3 Φορολογική Λογιστική 6 ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν
δύο (2) μαθήματα)

1 Μέθοδοι Αναλυτικής των 
Επιχειρήσεων στη Λογιστική 6 ECTS

2 Μέθοδοι Πρόβλεψης 
Χρηματιστηριακών Μεγεθών 6 ECTS

3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: XΡHMATOOIKONOMIKH

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 ECTS
2 Τραπεζική Διοικητική 6 ECTS

3 Μέθοδοι Πρόβλεψης 
Χρηματιστηριακών Μεγεθών 6 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν

δύο (2) μαθήματα)

1 Σύγχρονα Θέματα 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 6 ECTS

2 Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 
Ελέγχου 6 ECTS

3 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής 
Μεταπτυχιακής Εργασίας 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ’ Εξαμήνου 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90 ECTS

4. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων ανακοινώ-
νεται από την Γραμματεία και περιλαμβάνεται στην ιστο-
σελίδα του ΠΜΣ. Η Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, μπορεί να αποφασίζει, όταν οι 
συνθήκες απαιτούν, την τροποποίηση για τη βελτίωση 
του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τις 
τρέχουσες επιστημονικές και επαγγελματικές εξελίξεις.

5. Για τη διδασκαλία ενός μαθήματος επιλογής ο ελάχι-
στος απαιτούμενος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών ορίζεται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, ύστερα 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Επίσης, με 
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ο αριθμός αυτός 
μπορεί να μεταβληθεί κατά την διάρκεια του ακαδημαϊ-
κού έτους. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται η ελάχι-
στη αριθμητική προϋπόθεση δε διδάσκεται το μάθημα.

6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν 
μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμ-
ματεία το έντυπο με το/α μάθημα/τα επιλογής που θέ-
λουν να παρακολουθήσουν για κάθε εξάμηνο. Οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα αλλαγής στα 
μαθήματα επιλογής ως το τέλος της α’ εβδομάδας του 
κάθε εξαμήνου.

7. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται 
είτε στην Ελληνική γλώσσα είτε στην Αγγλική, από την 
αντίστοιχη ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία και αρ-
θρογραφία. Το ΠΜΣ υποστηρίζεται από σεμινάρια, δια-
λέξεις, εργαστήρια, εφαρμογές πεδίου, επισκέψεις σε 
φορείς και ιδρύματα, κ.λπ.

8. Οι φοιτητές/τριες εφόσον κρίνεται αναγκαίο, θα 
παρακολουθούν έως τέσσερα (4) από τα παρακάτω 
προπαρασκευαστικά σεμινάρια διάρκειας δώδεκα (12) 
ωρών/μάθημα. Τον ακριβή αριθμό των φοιτητών και των 
μαθημάτων αποφασίζει η Συνέλευση μετά από εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής. Τα προπαρασκευαστικά 
μαθήματα είναι: (α) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομι-
κή Λογιστική, (β) Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική,
(γ) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική, (δ) Εισαγωγή 
στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, (ε) Εισαγωγή στα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και
(στ) Εισαγωγή στην Ελεγκτική.

9. Η κλίμακα βαθμολογίας των μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων είναι από το μηδέν έως το δέκα, με βάση το πέ-
ντε και βήμα 0,5. Κάθε μάθημα βαθμολογείται χωριστά. 
Η συνολική βαθμολογία του πτυχίου είναι ο μέσος όρος 
των βαθμών όλων των μαθημάτων που πήρε ο μεταπτυ-
χιακός φοιτητής. Στο πτυχίο που λαμβάνει ο μεταπτυχια-
κός φοιτητής αναγράφεται η ειδίκευση που ακολούθησε. 
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής συγκεντρώνει μέσο όρο 
βαθμολογίας πάνω από οκτώ και μισό (8,5) αναγράφεται 
στο πτυχίο του η διάκριση "Άριστα".

10. Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν 
άρθρο αρμόδια να αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι η Συνέλευση του 
Τμήματος».

«Άρθρο 10
Πειθαρχικές κυρώσεις

1. Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές εάν 
αντιγράφουν σε εξετάσεις ή σε εργασίες ή/και στην 
μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία είναι οι εξής:
(α) αντιγραφή σε εξετάσεις ή εργασίες κατά την διάρκεια 
σπουδών: αρχικά, αποκλεισμός του μεταπτυχιακού φοι-
τητή από τις εξετάσεις του μαθήματος, βαθμολόγηση 
με «Ε» (επανάληψη) και υποχρέωση να επαναλάβει και 
να παρακολουθήσει το μάθημα ξανά καταβάλλοντος τα 
αντίστοιχα τέλη φοίτησης και σε περίπτωση υποτροπής 
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αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του τμήματος, ύστερα 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, (β) αντιγρα-
φή κατά την διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας: αρχικά, αποκλεισμός του μετα-
πτυχιακού φοιτητή από την διαδικασία εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας και υποχρέωση να εκπονήσει εκ 
νέου διπλωματική εργασία καταβάλλοντος παράλληλα 
τα αντίστοιχα τέλη φοίτησης του εξαμήνου και σε πε-
ρίπτωση υποτροπής αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση 
του τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ψευδής υπογραφή παρου-
σίας ή αποχώρησης φοιτητή, η αντιγραφή στις εργασίες 
ή στην τελική εξέταση, η ανάρμοστη συμπεριφορά εν 
γένει και άλλες αναλόγου είδους συμπεριφορές συνι-
στούν σοβαρά παραπτώματα που εκλαμβάνονται ως 
έλλειψη ήθους και παραπέμπονται στην Συντονιστική 
Επιτροπή προκειμένου να εξετασθούν προκειμένου να 
εισηγηθεί στην Συνέλευση του τμήματος τη λήψη μέ-
τρων. Επιπρόσθετα, η Συνέλευση, μετά την εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει 
τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν: (α) έχουν 
αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και 
δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα ή έχουν 
αποτύχει δεύτερη φορά στο ίδιο μάθημα, (β) υπερβούν 
τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, όπως ορίζεται 
στον παρόντα Κανονισμό, (γ) υποπέσουν σε παράπτωμα 
που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους, (δ) δεν 
καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης, (ε) δεν 
έχουν εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

3. Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν άρ-
θρο αρμόδια να αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, είναι η συνέλευση του τμή-
ματος».

«Άρθρο 11
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με συνδυα-
σμό εργασιών και εξετάσεων (ενδιάμεσης και τελικής). Ο 
τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών/τριών 
σε ειδικές περιπτώσεις αποφασίζεται από τη Συνέλευση, 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, και 
σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντι-
κειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια.

2. Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια που βαθμολο-
γείται σε μαθήματα του εξαμήνου με βαθμό «Ε» (επανά-
ληψη) επανεξετάζεται (γραπτώς) μία και μόνο φορά στα 
μαθήματα αυτά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, 
ο μέγιστος βαθμός που μπορεί να λάβει είναι πέντε (5).

3. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ή μη προσέλευσης 
στις εξετάσεις υποχρεώνεται για τελευταία φορά, να επα-
ναλάβει τα συγκεκριμένα μαθήματα στο εξάμηνο που θα 
διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή 
των αντίστοιχων τελών φοίτησης) και χωρίς δικαίωμα 
επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας. Ο μέγιστος 

βαθμός που μπορεί να λάβει είναι πέντε (5). Σε περί-
πτωση που ο φοιτητής αποτύχει σε αυτή την εξέταση 
ή δεν εμφανιστεί, τότε διαγράφεται από το πρόγραμμα 
με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θεωρούν ότι αδική-
θηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, 
έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα 
να απευθύνονται σε σχετική Τριμελή Επιτροπή η οποία 
θα ορίζεται "ad hoc", από την Συνέλευση του τμήματος 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, για 
την εξέταση του θέματος της εκάστοτε περίπτωσης, πριν 
την διαγραφή τους από το πρόγραμμα. Στην παραπάνω 
τριμελή επιτροπή, συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα. 
Από την Επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων.

5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολο-
κληρώσει, επιτυχώς, τον κύκλο των μαθημάτων καθώς 
και να έχουν εκπληρώσει-καλύψει όλες τις ακαδημαϊκές, 
οικονομικές και λοιπές τους υποχρεώσεις προκειμένου 
να τους επιτραπεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

6. Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν άρ-
θρο αρμόδια να αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, είναι η Συνέλευση του τμή-
ματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ECTS)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή των αρχών 

και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Διοικητική λο-
γιστική. Τα αποτελέσματα της χρήσης των μεθόδων της 
Διοικητικής Λογιστικής είναι χρήσιμα για τα διοικητικά 
στελέχη μιας επιχείρησης με σκοπό τη λήψη διοικητικών 
αποφάσεων. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές 
εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
(6 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή 
μια ολοκληρωμένη εικόνα των επενδυτικών επιλογών, 
του τρόπου αξιολόγησης και της επιλογής χρεογράφων, 
της κατασκευής άριστων χαρτοφυλακίων και της διαχεί-
ρισης αυτών. Η ανάλυση επενδύσεων αναφέρεται στις 
επενδύσεις σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, κ.λπ.). Το 
μάθημα καλύπτει θέματα όπως: η έννοια του χαρτοφυλα-
κίου, η θεωρία χαρτοφυλακίου και το μοντέλο του απλού 
δείκτη, το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων, 
η κριτική του μοντέλου και η ισχύς του στην πράξη, η 
αξιολόγηση επίδοσης χαρτοφυλακίων, αποτελεσματικές 
και μη αγορές. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτι-
κές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (6 
ECTS)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι περιγραφή των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
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(ΔΠΧΑ). Η κάλυψη των ολοένα αυξημένων αναγκών για 
πληροφόρηση από τους χρήστες των οικονομικών κα-
ταστάσεων δημιουργεί την ανάγκη για ποιοτική πληρο-
φόρηση που καλύπτεται από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ. 
Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρα-
κτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

Χρηματοοικονομική Εταιρειών (6 ECTS)
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα του πλαι-

σίου στο οποίο λαμβάνονται π.χ. επίπεδο διοίκησης, 
επίπεδο λειτουργίας της επιχείρησης, έχουν τη χρημα-
τοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανό-
ηση αυτή της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτή 
η ανάγκη αντικατοπτρίζεται στην ύλη του μαθήματος. 
Το μάθημα έχει στόχο να δώσει τις βασικές εταιρικές 
χρηματοοικονομικές αποφάσεις με έμφαση στη σύνδε-
σή τους με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της 
επιχείρησης στα πλαίσια τόσο της διεθνούς όσο και της 
ελληνικής βιβλιογραφίας και εμπειρικής έρευνας. Τα πα-
ραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και 
μελέτες περίπτωσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
επιλέγουν ένα (1) μάθημα)
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (6 ECTS)

Το αντικείμενο του μαθήματος καλύπτει την λογιστική 
διαδικασία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Εξετάζει στοιχεία, διαδικασίες τεκμηρίωσης και ταξινό-
μησης, εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αποθήκευση 
και επεξεργασία δεδομένων. Μελετά τα πληροφοριακά 
συστήματα και τη χρήση τους για την λήψη αποφάσε-
ων. Παρουσιάζει τον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά 
πληροφοριακά συστήματα: γενικοί έλεγχοι και έλεγχοι 
εφαρμογών καθώς και τα κύρια υποδείγματα εσωτερι-
κού ελέγχου. Αναλύει τα συστατικά στοιχεία λογιστικών 
συστημάτων. Χρησιμοποιεί τα λογιστικά πληροφοριακά 
συστήματα για την καταγραφή, ανάλυση και υποστήριξη 
της επιχειρηματικής δράσης. Καταγράφει τα στοιχεία 
λογιστικής οργάνωσης και διαχείρισης οικονομικών δε-
δομένων. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές 
εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

Χρηματοοικονομική Λογιστική (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος καλύπτει τις έννοιες 

και τις διακρίσεις της χρηματοοικονομικής λογιστι-
κής, τη σύνδεση της χρηματοοικονομικής λογιστικής 
με τις άλλες επιστήμες, τις διακρίσεις των οικονομικών 
οντοτήτων καθώς και τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα που εφαρμόζονται από τις οικονομικές οντό-
τητες. Εξετάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο λειτουργίας 
της χρηματοοικονομικής λογιστικής, η λειτουργία και 
οι διακρίσεις των λογαριασμών, τα λογιστικά συστήμα-
τα που χρησιμοποιούνται, οι ημερολογιακές εγγραφές 
που γίνονται στα λογιστικά αρχεία καθώς και ο τρόπος 
ενημέρωσης και τήρησης των λογιστικών αρχείων της 
οικονομικής οντότητας. Αναλύονται οι λογαριασμοί της 
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), της Κα-
τάστασης Αποτελεσμάτων, η μορφή και το περιεχόμενο 
της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και 

οι αναγκαίες γνωστοποιήσεις. Παρουσιάζεται η μορφή 
και το εννοιολογικό περιεχόμενο της Κατάστασης Ταμι-
ακών Ροών, η ροή μετρητών από λειτουργικές δραστη-
ριότητες καθώς επίσης αναλύεται η Κατάσταση Ταμεια-
κών Ροών με τη χρήση αριθμοδεικτών. Περιγράφεται η 
λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος, η ερμηνεία και 
η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, η διαδικασία 
της φυσικής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων, οι ημερολογιακές εγγραφές τα-
κτοποίησης και προσαρμογής των λογαριασμών, οι λο-
γιστικές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος 
καθώς και των ημερολογιακών εγγραφών κλεισίματος 
και ανοίγματος των λογιστικών αρχείων της οικονομικής 
οντότητας κατά την διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης 
σύμφωνα με το ακολουθούμενο λογιστικό σχέδιο. Τα 
παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και 
μελέτες περίπτωσης.

Χρηματοοικονομική Μηχανική (6 ECTS)
Το μάθημα διερευνά τις ιδιότητες τυπικών χρηματοοι-

κονομικών παραγώγων και χρηματοοικονομικών μέσων 
και αναπτύσσει τις βασικές μεθόδους της χρηματοοικο-
νομικής μηχανικής. Ειδικότερα, καλύπτονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά για: αγορές συμβολαίων μελλοντικής 
εκπλήρωσης (ΣΜΕ), αντιστάθμιση, τιμολόγηση προ-
θεσμιακών συμβάσεων και συμφωνίες ανταλλαγής. Τα 
παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και 
μελέτες περίπτωσης.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ECTS)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 
(6 ECTS)

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση 
σύγχρονων θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. 
Η εξέταση των θεμάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη 
μεθόδων αντιμετώπισης τους κρίνεται πολύ σημαντική 
για την επιτυχή διοίκησης μιας Επιχείρησης Οργανισμού. 
Τα θέματα που αναπτύσσονται εξετάζονται μέσω της 
χρήσης μελέτης περίπτωσης και παραδειγμάτων και 
έχουν στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων 
και την απόκτηση ικανοτήτων για τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε μια Επιχείρηση Οργανισμό.

Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει εξειδικευμέ-

νες γνώσεις πάνω σε ελεγκτικά ζητήματα που αφορούν 
τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που 
αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Οι γνώσεις που θα αποκτή-
σει ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα τον βοηθήσουν στην 
επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορ-
κωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας 
οικονομικής οντότητας. Τα θέματα που αναπτύσσονται 
συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες 
περιπτώσεων.

Φορολογική Λογιστική (6 ECTS)
Η φορολογική διαδικασία αποτελεί ξεχωριστό αντι-

κείμενο σε μια επιχείρηση οργανισμό. Στα πλαίσια του 
μαθήματος επιχειρείται η περιγραφή της φορολογικής 
διαδικασίας σε μια επιχείρηση καθώς και οι μέθοδοι που 
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χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των φορολογικών 
συναλλαγών. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές 
εφαρμογές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

Μέθοδοι Αναλυτικής των Επιχειρήσεων στη Λογιστική 
(6 ECTS)

Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των μεταπτυχια-
κών φοιτητών στο πεδίο της αναλυτικής των επιχειρή-
σεων στη Λογιστική Επιστήμη. Ειδικότερα γίνεται μια 
ανάλυση των διαφορετικών λογιστικών δεδομένων που 
μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα 
μιας επιχείρησης και αναπτύσσονται μέθοδοι διαχείρι-
σης δεδομένων μεγάλου όγκου (big data). Επιπλέον, 
γίνεται ειδική αναφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των λογιστικών μεγεθών καθώς και σε περιπτώσεις όπου 
μπορεί να απειληθεί η ακεραιότητά και η αξιοπιστία τους. 
Στη συνέχεια παρατίθενται μέθοδοι μοντελοποίησης και 
ανάλυσης των λογιστικών δεδομένων. Τέλος με βάση τα 
αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης το μάθημα εστι-
άζει στο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης εικόνας που 
προκύπτει από τα δεδομένα για την οικονομική οντό-
τητα, καθώς και τη στρατηγική λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων αξιοποιώντας τα λογιστικά δεδομένα. Τα 
θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτι-
κές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 
ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεωρη-
τικού υπόβαθρου πίσω από τις πλέον προηγμένες τεχνι-
κές πρόβλεψης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων 
δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε 
πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα στοχεύει να προσφέρει στον μεταπτυχια-

κό φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα της Στρατηγικής 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε θεωρητικό και πρα-
κτικό επίπεδο. Η θεματολογία που καλύπτεται αποτελεί 
συνδυασμό των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η Στρα-
τηγική Διοίκηση και η Στρατηγική Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση με τη χρήση επιχειρηματικών περιπτώσεων.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 ECTS)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα στοχεύει να προσφέρει στον μεταπτυχια-

κό φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα της Στρατηγικής 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε θεωρητικό και πρα-
κτικό επίπεδο. Η θεματολογία που καλύπτεται αποτελεί 
συνδυασμό των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η Στρα-
τηγική Διοίκηση και η Στρατηγική Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση με τη χρήση επιχειρηματικών περιπτώσεων.

Τραπεζική Διοικητική (6 ECTS)
Η εύρυθμη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος 

στηρίζεται στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μάθημα αυτό 
εξετάζει και αναλύει τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες 
και τους κινδύνους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ιδιαίτε-
ρη έμφαση θα δοθεί στους τραπεζικούς κινδύνους. Οι 
στόχοι του μαθήματος είναι να: δώσει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της δομής και των χαρακτηριστικών των τραπε-
ζικών ιδρυμάτων, να αναλύσει την κερδοφορία και την 
αποτελεσματικότητα των τραπεζών και να αναλύσει τους 
τραπεζικούς κινδύνους και τις μεθόδους διαχείρισης αυ-
τών. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από 
πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 
ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεωρη-
τικού υπόβαθρου πίσω από τις πλέον προηγμένες τεχνι-
κές πρόβλεψης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων 
δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε 
πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: XΡHMATOOIKONOMIKH
(Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 
(6 ECTS)

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση 
σύγχρονων θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. 
Η εξέταση των θεμάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη 
μεθόδων αντιμετώπισης τους κρίνεται πολύ σημαντική 
για την επιτυχή διοίκησης μιας Επιχείρησης Οργανισμού. 
Τα θέματα που αναπτύσσονται εξετάζονται μέσω της 
χρήσης μελέτης περίπτωσης και παραδειγμάτων και 
έχουν στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων 
και την απόκτηση ικανοτήτων για τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε μια Επιχείρηση Οργανισμό.

Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει εξειδικευμέ-

νες γνώσεις πάνω σε ελεγκτικά ζητήματα που αφορούν 
τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που 
αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Οι γνώσεις που θα αποκτή-
σει ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα τον βοηθήσουν στην 
επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορ-
κωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας 
οικονομικής οντότητας. Τα θέματα που αναπτύσσονται 
συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες 
περιπτώσεων.

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτη-

τή στις σύγχρονες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης. Το 
μάθημα αναπτύσσει μεθόδους της οικονομετρίας που 
χρησιμοποιούνται στην Χρηματοοικονομική Επιστήμη 
όπως ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης, ανάλυση 
χρονοσειρών, ανάλυση συνολοκλήρωσης, στοχαστική 
ανάλυση και αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα. Τα παρα-
πάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές με τα 
κατάλληλα λογισμικά οικονομετρίας».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 

I

   Αριθμ. 5234 (2)
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 10 «Πειθαρ-

χικές κυρώσεις» και του άρθρου 11 «Εξετάσεις 

και βαθμολογία φοιτητών/τριών» της υπ’  αρ. 

79/5.9.2018 (Β’ 4275) απόφασης της Συγκλήτου 

σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Λειτουρ-

γίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 

(MSc in Applied Accounting and Auditing)» του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 13 και τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος 
σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύ-
τερο κύκλο σπουδών και κυρίως την παρ. 1 του άρθρου 
45, καθώς και τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 85.

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα Διπλώματος».

3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129).

4. Την υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ’ αρ. 78/5.9.2018 (Β’ 4346) απόφαση της Συ-
γκλήτου για την επανίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και 
Ελεγκτική» (MSc in Applied Accounting and Auditing) 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αρ. 79/5.9.2018 (Β’ 4275) απόφαση της Συ-
γκλήτου σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Λει-
τουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied 
Accounting and Auditing)» του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

7. Την υπ’ αρ. 1669/29.12.2020 (Β’ 6019) απόφαση της 
Συγκλήτου σχετικά με τη συμπλήρωση της παρ. 2 του 
άρθρου 4 της υπ’ αρ. 79/5.9.2018 (Β’ 4275) απόφασης της 
Συγκλήτου με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
’’Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied 
Accounting and Auditing)’’ του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

8. Την απόφαση της υπ’ αρ. 20/7.6.2022 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 
10 και 111 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Λο-
γιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and 
Auditing)».

9. Τα άρθρα 13 παρ. 1ε, 44 παρ. 2 και 68 του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (υπ’ αρ. 
4132/9.7.2021 απόφαση Συγκλήτου, Β’ 3457).

10. Την απόφαση της υπ’ αρ. 4/14.6.2022 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.

11. Την απόφαση της υπ’ αρ. 15/17.6.2022 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 10 «Πει-
θαρχικές κυρώσεις» και του άρθρου 11 «Εξετάσεις και 
βαθμολογία φοιτητών/τριών» της υπ’ αρ. 79/5.9.2018 
(Β’ 4275) απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με την έγκρι-
ση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών ’’Εφαρμοσμένη Λογιστική και 
Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing)’’ 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως ακολούθως:

«Άρθρο 10
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές εάν 
αντιγράφουν σε εξετάσεις ή σε εργασίες ή/και στην 
μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία είναι οι εξής:
(α) αντιγραφή σε εξετάσεις ή εργασίες κατά την διάρκεια 
σπουδών: αρχικά, αποκλεισμός του μεταπτυχιακού φοι-
τητή από τις εξετάσεις του μαθήματος, βαθμολόγηση 
με «Ε» (επανάληψη) και υποχρέωση να επαναλάβει και 
να παρακολουθήσει το μάθημα ξανά καταβάλλοντος τα 
αντίστοιχα τέλη φοίτησης και σε περίπτωση υποτροπής 
αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του τμήματος, ύστερα 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, (β) αντιγρα-
φή κατά την διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας: αρχικά, αποκλεισμός του μετα-
πτυχιακού φοιτητή από την διαδικασία εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας και υποχρέωση να εκπονήσει εκ 
νέου διπλωματική εργασία καταβάλλοντος παράλληλα 
τα αντίστοιχα τέλη φοίτησης του εξαμήνου και σε πε-
ρίπτωση υποτροπής αποφασίζει σχετικά η συνέλευση 
του τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.

2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ψευδής υπογραφή παρου-
σίας ή αποχώρησης φοιτητή, η αντιγραφή στις εργασίες 
ή στην τελική εξέταση, η ανάρμοστη συμπεριφορά εν 
γένει και άλλες αναλόγου είδους συμπεριφορές συνι-
στούν σοβαρά παραπτώματα που εκλαμβάνονται ως 
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έλλειψη ήθους και παραπέμπονται στην Συντονιστική 
Επιτροπή προκειμένου να εξετασθούν προκειμένου να 
εισηγηθεί στην Συνέλευση του τμήματος τη λήψη μέ-
τρων. Επιπρόσθετα, η Συνέλευση, μετά την εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει 
τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν: (α) έχουν 
αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και 
δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα ή έχουν 
αποτύχει δεύτερη φορά στο ίδιο μάθημα, (β) υπερβούν 
τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, όπως ορίζεται 
στον παρόντα Κανονισμό, (γ) υποπέσουν σε παράπτωμα 
που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους, (δ) δεν 
καταβάλλουν τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης, (ε) δεν 
έχουν εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις.

3. Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν άρ-
θρο αρμόδια να αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, είναι η Συνέλευση του τμή-
ματος».

«Άρθρο 11
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με συνδυα-
σμό εργασιών και εξετάσεων (ενδιάμεσης και τελικής). Ο 
τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών/τριών 
σε ειδικές περιπτώσεις αποφασίζεται από τη Συνέλευση, 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, και 
σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντι-
κειμενικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια.

2. Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια που βαθμολο-
γείται σε μαθήματα του εξαμήνου με βαθμό «Ε» (επανά-
ληψη) επανεξετάζεται (γραπτώς) μία και μόνο φορά στα 
μαθήματα αυτά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αυτή, 
ο μέγιστος βαθμός που μπορεί να λάβει είναι πέντε (5).

3. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ή μη προσέλευσης 

στις εξετάσεις υποχρεώνεται για τελευταία φορά, να επα-
ναλάβει τα συγκεκριμένα μαθήματα στο εξάμηνο που θα 
διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή 
των αντίστοιχων τελών φοίτησης) και χωρίς δικαίωμα 
επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας. Ο μέγιστος 
βαθμός που μπορεί να λάβει είναι πέντε (5). Σε περί-
πτωση που ο φοιτητής αποτύχει σε αυτή την εξέταση 
ή δεν εμφανιστεί, τότε διαγράφεται από το πρόγραμμα 
με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θεωρούν ότι αδική-
θηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, 
έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα 
να απευθύνονται σε σχετική Τριμελή Επιτροπή η οποία 
θα ορίζεται "ad hoc", από την Συνέλευση του τμήματος 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, για 
την εξέταση του θέματος της εκάστοτε περίπτωσης, πριν 
την διαγραφή τους από το πρόγραμμα. Στην παραπάνω 
Τριμελή Επιτροπή, συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα. 
Από την Επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων.

5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολο-
κληρώσει, επιτυχώς, τον κύκλο των μαθημάτων καθώς 
και να έχουν εκπληρώσει-καλύψει όλες τις ακαδημαϊκές, 
οικονομικές και λοιπές τους υποχρεώσεις προκειμένου 
να τους επιτραπεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

6. Για θέματα που δεν καλύπτονται από το παρόν άρ-
θρο αρμόδια να αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, είναι η Συνέλευση του τμή-
ματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   

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