
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1838/22/ΓΠ  
   Τροποποίηση του Κανονισμού του Διατμηματι-

κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική» μεταξύ του Τμή-

ματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 

Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/ 2017 (Α΄ 114) 

σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχια-
κών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

2. Το εδάφιο β της παρ.  6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017 σύμφωνα με το οποίο «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και να δημοσιεύ-
σουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45», σε συνδυασμό 
με την υπό στοιχεία 227378/Ζ//22-12-2018 εγκύκλιο του 
ΥΠΠΕΘ.

3. Την υπό στοιχεία 8533/20/ΓΠ/7-5-2020 απόφαση 
της Συγκλήτου, με την οποία επανιδρύθηκε το Δ.Π.Μ.Σ. 
«Λογιστική και Ελεγκτική» (Β΄ 1946).

4. Την υπό στοιχεία 8533/20/ΓΠ/-06-2020 απόφαση 
της Συγκλήτου, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονι-
σμός Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική» 
(Β΄ 2410).

5. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής στην 12/9-12-2021 συνεδρίασή της, με την οποία 
τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. 
«Λογιστική και Ελεγκτική», σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 30 έως 37 και 43 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Λογιστική και Ελεγκτική»
Κανονισμός Σπουδών ΔΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. 
Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ
Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
λειτουργούν από το ακαδ. έτος 2020-21, Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο 
«Λογιστική και Ελεγκτική» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Τα δύο Τμήματα αναλαμβάνουν από κοινού τον συντο-
νισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη 
και εποπτεία του ακαδημαϊκού περιεχομένου του «Κοι-
νού ΔΠΜΣ».

Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι πέντε (5) έτη. Το 
κοινό ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας στην «Λογιστική και Ελεγκτική» έχει ως αντικείμενο 
την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων, και 
άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νό-
μος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Να προωθήσει την ανάπτυξη των εφαρμογών και 

της έρευνας της Επιστήμης της Λογιστικής στην πρά-
ξη παρέχοντας γνώσεις στα αντικείμενα «Λογιστική και 
Ελεγκτική» σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτή-
σεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

2. Να εμβαθύνει επί των βασικών αρχών και μεθό-
δων της Ελεγκτικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον, όπως επίσης και των εννοιών της διαχείρισης 
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επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και του εσωτερικού 
ελέγχου μιας επιχείρησης.

3. Να προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους 
αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις, που απαι-
τούνται σε διάφορους τομείς και κλάδους της λογιστικής 
και της ελεγκτικής ούτως ώστε να μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργα-
σίας ή/και της θέσης στην οποία ήδη απασχολούνται.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοι-
τους όσο και σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις ανάγκες 
όχι μόνο όσων επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας με αυξημένα και ενισχυμένα προσόντα, εξει-
δικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όσων ήδη 
απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν, να επι-
καιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους 
με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική επίδοσή 
τους ή/και να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελμα-
τικής εξέλιξης στον τομέα που ήδη απασχολούνται ή 
να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε 
άλλους τομείς, κλάδους ή επιχειρήσεις.

1.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Λογιστική και Ελεγκτική”» διαρθρώνεται 

σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 12 
μαθήματα. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος είναι 18 μήνες. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την από-
κτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
είναι 90 (ενενήντα) ECTS, ήτοι 30 (τριάντα) ανά εξάμηνο. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα 
τ ης εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα 
των διαλέξεων που θα υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων των τριών εξαμήνων κα-
τανέμεται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια 
των δύο Τμημάτων: Βόλος - Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών-κτίριο Ματσάγγου και Λάρισα -Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής.

1.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι διδάσκοντες πρέπει να προέρχονται τουλάχι-

στον κατά  ογδόντα τοις εκατό  (80%) από  μέλη Δ.Ε.Π., 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α΄112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α΄ 173), ή επιστήμονες που απασχολούνται ως ακαδημα-
ϊκοί  υπότροφοι στα συνεργαζόμενα Τμήματα, ή αφυπη-
ρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 
Τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ ή/και εποπτεύ-
ουν Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές διατριβές πρέπει να 
έχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνών 
έγκριτων βάσεων καθώς και επιστημονικό έργο που έχει 
αναγνωρισθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα 
(ετεροαναφορές).

Στο Δ.Π.Μ.Σ μπορούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλ-
λων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων 
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

1.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Κάθε Τμήμα παραχωρεί τις αίθουσες, τα εργαστήρια 

Η/Υ με σύγχρονους υπολογιστές που είναι εξοπλισμένοι 
με τα απαραίτητα λογισμικά και τα αναγκαία εποπτικά 
μέσα για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Πέραν αυτών, 
το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διαθέτει βιβλιοθήκη 
και αναγνωστήριο με τίτλους συγγραμμάτων οι οποίοι 
ενημερώνονται σε τακτική βάση με χρηματοδότηση από 
τα έσοδα του Δ.Π.Μ.Σ

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αποφασίζει η ΕΔΕ.
1.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ γίνεται από το 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Η διαδικασία επιλογής 
και εγγραφής των φοιτητών και η διαδικασία επιλογής 
των εξωτερικών συνεργατών και του πιθανού πρόσθε-
του διοικητικού προσωπικού, όπως και οι αμοιβές τους, 
αποφασίζονται από την ΕΔΕ.

Η χορήγηση του κοινού τίτλου σπουδών του Κοινού 
ΔΠΜΣ γίνεται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική υπο-
στήριξη και στον απονεμόμενο τίτλο αναγράφονται τα 
δύο συνεργαζόμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας. Οι φοιτητές του Κοινού ΔΠΜΣ θεωρούνται φοι-
τητές και των δύο Τμημάτων ταυτόχρονα και απολαμβά-
νουν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι φοιτητές 
των δύο Τμημάτων. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν 
στους εγγεγραμμένους φοιτητές του Κοινού ΔΠΜΣ και 
στους διδάσκοντες ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους 
ηλεκτρονικούς και έντυπους πόρους του Ιδρύματος.

Άρθρο 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

2.1 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Δ.Ε.)
Ορίζεται Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε) μέλη 

της οποίας ορίζονται κατά προτίμηση μέλη ΔΕΠ των δύο 
Τμημάτων. Η ΕΔΕ περιλαμβάνει:

Τρία (3) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα που έχει τη διοικη-
τική υποστήριξη (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και 
Δύο (2) μέλη ΔΕΠ από το έτερο συνεργαζόμενο Τμήμα 
(Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής). Επίσης η 
ΕΔΕ περιλαμβάνει και δύο (2) φοιτητές του οικείου ΔΠΜΣ 
με ετήσια θητεία.

Τα μέλη ΔΕΠ της ΕΔΕ εκλέγονται από τις Συνελεύ-
σεις των Τμημάτων. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται 
ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ. Στην 1η συνεδρίαση της ΕΔΕ 
εκλέγονται ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
του Κοινού ΔΠΜΣ, που είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές 
Καθηγητές μέλη της ΕΔΕ και έχουν θητεία 2 ετών. Ο Ανα-
πληρωτής Διευθυντής συνεργάζεται με τον Διευθυντή 
και τον αντικαθιστά όποτε εκείνος κωλύεται.

Οι αποφάσεις στην ΕΔΕ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορίες, η ψήφος του 
Διευθυντή μετράει ως διπλή. Ο Διευθυντής προέρχεται 
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και ο Αναπληρω-
τής Διευθυντής από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής του Π.Θ.

2.2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντονιστι-

κής Επιτροπής (Σ.Ε.) και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρω-
τή του, με απόφαση της ΕΔΕ για διετή θητεία. Προεδρεύει 
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της Σ.Ε. και είναι μέλος Δ.Ε.Π. καθηγητής πρώτης βαθ-
μίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνω-
στικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε 
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του 
προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισ-
σότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Έργο του Διευθυντή είναι η προώθηση της αποτελε-
σματικής εφαρμογής του ΔΠΜΣ. Έχει την επίβλεψη για 
την ομαλή λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος Σπουδών. Ο Διευθυντής εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε 
θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του 
ΔΠΜΣ και συγκαλεί ΕΔΕ για θέματα που αφορούν τη 
δομή και τη λειτουργία του ΜΠΣ. Επίσης συντονίζει το 
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Προγράμματος, 
εποπτεύοντας των εργασιών του και εφαρμόζοντας τις 
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής συνεργάζεται με τον Δι-
ευθυντή και τον αντικαθιστά όποτε εκείνος κωλύεται. 
Επίσης συντονίζει με το Διευθυντή το αντικείμενο του 
εκπαιδευτικού έργου και εισηγείται τους εκπαιδευτικούς 
στόχους του Προγράμματος.

2.3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του Δια-

τμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, η 
ΕΔΕ ορίζει μετά από πρόταση του Διευθυντή τα μέλη των 
επιτροπών του ΜΠΣ, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Συγκροτείται από το Διευθυντή του ΔΠΜΣ και μέλη 

ΔΕΠ από τα συνεργαζόμενα Τμήματα, τα οποία έχουν 
αναλάβει διδακτικό έργο στο ΔΠΜΣ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουρ-
γίας του ΔΠΜΣ. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής 
του Π.Μ.Σ. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής με 
δυνατότητα ανανέωσης. Οι αποφάσεις της Σ.Ε. εγκρίνο-
νται, όταν αυτό απαιτείται από τις κείμενες νομοθετικές 
διατάξεις, από την Ε.Δ.Ε.

β. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
(ΕΕΜΦ)

Τα μέλη της ορίζονται από της ΕΔΕ. Συνεδριάζει υπό 
την ευθύνη του Διευθυντή και έργο της αποτελούν τα 
παρακάτω:

- Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών.

- Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

- Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
- Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα των 

κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση επιλογής 
υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στην ΕΔΕ.

γ. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (ΕΟΔ)
Την οικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου και 

του καταρτισμού του προϋπολογισμού και του απολογι-
σμού των λειτουργικών, διαχειριστικών και άλλων σχε-
τικών δαπανών του Κοινού ΔΠΜΣ, εποπτεύει η ΕΔΕ, ένα 
από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης έχει ο Διευ-
θυντής του ΔΠΜΣ. Έργο της επιτροπής αποτελούν η ει-

σήγηση προς την ΕΔΕ για τον καθορισμό του ύψους των 
διδάκτρων με τεκμηρίωση καθώς και η παρακολούθηση, 
ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών 
του Προγράμματος.

δ. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ)
Αποτελείται από τρεις διδάσκοντες του ΔΠΜΣ. Αξιολο-

γεί τη λειτουργία του ΔΠΜΣ με βάση τις αποφάσεις της 
ΕΔΕ και εισηγείται βελτιώσεις στις υπάρχουσες διαδικα-
σίες λειτουργίας του.

Σε όλες τις Επιτροπές συμμετέχει ex officio ο Διευθυ-
ντής υπ’ ευθύνη του οποίου συγκαλούνται οι Επιτροπές. 
Η θητεία των επιτροπών λήγει με τη λήξη της θητείας του 
εκάστοτε Διευθυντή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017, τα όργα-
να του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εποπτεύουν την 
οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι 
η Σύγκλητος, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η 
Συντονιστική Επιτροπή, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ.

Η Ε.Δ.Ε συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρί-
νει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των επι-
τροπών εγκρίνονται εφόσον προβλέπεται από την Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

3.1 ΑΡΙΘΜΟΣ
Ο μέγιστος ανά ακαδημαϊκό έτος αριθμός νέων με-

ταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ, 
ορίζεται στους σαράντα (40) συμπεριλαμβανομένων των 
φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης 
με βάση την κείμενη νομοθεσία. Εξαιρούνται από τον 
παραπάνω περιορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιο-
λόγηση και οι υπότροφοι (1) ΙΚΥ και (1) αλλοδαπός υπό-
τροφος του ελληνικού κράτους καθώς και ένα (1) μέλος 
από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 
εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΔΕ.

3.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών 
ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
συναφών με τα αντικείμενα σπουδών του ΔΠΜΣ.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Οικονομι-
κών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοικητικών, 
Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και 
Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή των 
αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των 
οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
(πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους 
επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσ-
σα (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/1992)

Προϋπόθεση για την επιλογή είναι η συνάφεια του 
πρώτου κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας 
τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής 
του ΔΠΜΣ.

Στην επιλογή συνεκτιμώνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια 
και το επίπεδο γλωσσομάθειας ως ακολούθως:
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α/α Κριτήρια Επιλογής Μόρια (%)
1 Βαθμός πτυχίου 40

2
Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσ-
σας ή ξένων γλωσσών

10

3
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επι-
στημονικά συνέδρια

5

4
Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών 
Τίτλων Σπουδών

5

5
Συναφής Επαγγελματική - 
Ερευνητική εμπειρία

10

6 Συνέντευξη 30
ΣΥΝΟΛΟ 100

Στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών λαμβάνεται 
υπόψη και η υποβολή συστατικών επιστολών.

1.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙ-
ΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων στο ΔΠΜΣ δημοσιεύεται στις αρχές του 
εαρινού εξαμήνου και περιέχει όλες τις πληροφορίες 
για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα 
προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτή-
ρια επιλογής. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν υποβληθούν 
πλήρεις και εντός της οριζόμενης προθεσμίας σύμφωνα 
με τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοι-
νώνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και στα γραφεία 
της Γραμματείας του ΔΠΜΣ.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, 
οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρο-
νικά την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην 
ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

3.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ/ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙ-
ΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την εισαγωγή των 
φοιτητών του ΔΠΜΣ είναι η ΕΔΕ μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προ-
βλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο από την ΕΕΜΦ των 
τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν 
έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι 
κρίθηκαν επιτυχόντες της α’ φάσης και περιλαμβάνει τη 
διαδικασία των συνεντεύξεων.

Η ΕΕΜΦ με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσια-
στικών προσόντων και μετά τα αποτελέσματα των συ-
νεντεύξεων καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και 
επιλαχόντων του ΔΠΜΣ λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια 
αξιολόγησης.

3.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους 

μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρω-
ση των συνεντεύξεων. Αναρτώνται στους πίνακες των 
Τμημάτων σε μορφή που να διασφαλίζει το απόρρη-

το των προσωπικών δεδομένων και ανακοινώνονται 
στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των επιτυχόντων. Οι 
επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως (ηλε-
κτρονικά) εντός προθεσμίας δεκάπεντε (15) εργάσιμων 
ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους 
στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλε-
γέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. 
Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώ-
νει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από 
τον σχετικό κατάλογο.

3.6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται ηλε-

κτρονικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός επτά (7) ημε-
ρολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης 
των αποτελεσμάτων. Η ΕΔΕ ορίζει Επιτροπή Ενστάσεων 
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη ΔΕΠ η οποία εξετάζει 
τις ενστάσεις και ακολούθως εισηγείται στην ΕΔΕ.

3.7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπο-
βάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. και μέχρι το τέλος 
του χειμερινού εξαμήνου.

Για την απαλλαγή  από  τα τέλη φοίτησης ακολουθείται 
η εξής διαδικασία. Με αίτησή τους προς τη Γραμματεία 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτη-
τές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά  ορίζονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και στις 
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, μπορούν να ζητήσουν 
απαλλαγή  από τα τέλη φοίτησης. Η αίτηση γίνεται δεκτή  
από τη Γραμματεία εφόσον πληρεί τα εκ του νόμου προ-
απαιτούμενα και εξετάζεται προς έγκριση από την ΕΔΕ 
από  τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εφόσον υποβληθεί  μέσα 
στο α΄εξάμηνο σπουδών.

3.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ
Η εγγραφή των φοιτητών στο ΔΠΜΣ γίνεται από τη 

γραμματεία ηλεκτρονικά πριν από την έναρξη των μαθη-
μάτων του χειμερινού εξαμήνου. Κατά την εγγραφή τους 
οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις Προ-
πτυχιακές σπουδές τους, προσκομίζοντας το αντίγραφο 
του πτυχίου τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών 
από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσής τους. Η 
ΕΔΕ μπορεί να παρατείνει την περίοδο εγγραφής των 
φοιτητών αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

4.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α. Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε ΔΜΣ είναι τρία 

εξάμηνα, τα οποία συνολικά περιλαμβάνουν δώδεκα (12) 
μαθήματα, τέσσερα (4) ανά εξάμηνο. Η ελάχιστη χρονική 
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 
δεκαοχτώ (18) μήνες.

Β. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για κάθε φοιτη-
τή δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το 
διάστημα, δηλαδή τα τρία (3) εξάμηνα. Σε πολύ ειδικές 
περιπτώσεις μπορεί η ΕΔΕ να χορηγήσει προσωρινή 
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άδεια αναστολής φοίτησης που δεν υπερβαίνει τα δύο 
(2) συνεχόμενα εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια σπουδών 
μπορεί να επεκταθεί το μέγιστο για άλλα τρία εξάμηνα 
λόγω οφειλής μαθημάτων.

Τα εξάμηνα αναστολής δεν προσμετρώνται στην προ-
βλεπόμενη ανώτατη διάρκεια σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθήματων είναι υποχρεωτική . 
Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε 
μάθημα ορίζεται έως 30%.

Γ. Προβλέπεται η μερική παρακολούθηση του Προ-
γράμματος για εργαζόμενους και σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις σε μη εργαζόμενους Η χρονική διάρκεια μερικής 
φοίτησης είναι έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη οικονο-
μική επιβάρυνση. Στη μερική φοίτηση οι φοιτητές για τα 
δυο πρώτα εξάμηνα δηλώνουν ανά εξάμηνο (2) από τα 
συνολικά τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα εκ των 
οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά το μάθημα «Μεθοδο-
λογία Έρευνας». Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνουν επίσης 
δυο (2) από τα τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα. 
Συνίσταται στους φοιτητές μερικής φοίτησης οι επιλογές 
των μαθημάτων να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή συνέχεια μαθημάτων με 
τον ίδιο τίτλο, π.χ. «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι» στο 
1ο εξάμηνο και «Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ» στο 
2ο εξάμηνο σπουδών. Το πλήθος των μερικώς φοιτού-
ντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισαχθέντων.

4.2 ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΠΜΣ
1. Αδικαιολόγητη απουσία ενός (1) ακαδημαϊκού εξα-

μήνου από τις σπουδές και τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή στοι-
χειοθετεί αιτία διαγραφής του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. Η 
απόφαση λαμβάνεται από την ΕΔΕ και της Συντονιστικής 
Επιτροπής του ΔΠΜΣ.

2. Υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας σπου-
δών, όπως αναγράφεται στις παρ. 4.1.Β και 4.1.Γ.

Αν ένας φοιτητής αποτύχει σε μάθημα ή μαθήματα 
των τριών εξαμήνων έχει δικαίωμα να επανεξεταστεί 
στη δεύτερη εξεταστική η οποία χρονικά τοποθετείται 
τον μήνα Σεπτέμβριο. Συνολικά ο φοιτητής μπορεί να 
εξετασθεί μέχρι και σε έξι (6) μαθήματα στα οποία έχει 
αποτύχει. Περιπτώσεις φοιτητών που αποτυγχάνουν σε 
περισσότερα από έξι (6) μαθήματα οδηγεί σε διακοπή 
της φοίτησής τους. Αποτυχία το πολύ σε 4 (τέσσερα) από 
τα επανεξεταζόμενα μαθήματα οδηγεί σε παρακολού-
θηση εκ νέου των μαθημάτων αυτών και την καταβολή 
των διδάκτρων που αναλογούν σε αυτά τα μαθήματα. 
Αποτυχία σε 4 ή περισσότερα μαθήματα οδηγεί σε δι-
ακοπή της φοίτησης. Στους φοιτητές που αποτυγχά-
νουν κατά τη δεύτερη επανεξέταση δεν απονέμεται ο 
τίτλος σπουδών. Σε κάθε περίπτωση τα δίδακτρα δεν 
επιστρέφονται.

Οι περιπτώσεις των φοιτητών που αποτυγχάνουν στο 
ίδιο μάθημα σε τρεις (3) συνεχείς εξεταστικές περιόδους, 
εξετάζονται κατά περίπτωση από την ΕΔΕ η οποία κρίνει 
τις ουσιαστικές και τυπικές διαστάσεις του προβλήματος 
και έχει τη δυνατότητα κατά την κρίση της να αποφασίσει 
για τον φοιτητή την επανάληψη παρακολούθησης του 
(των) μαθήματος (-των) κατά το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος ή ακόμα και τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα.

4.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διάρκεια, όπως και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης, 

του ΔΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα τα οποία περιλαμ-
βάνουν 12 μαθήματα. Τα μαθήματα κατανέμονται 4 
(τέσσερα σε κάθε εξάμηνο). Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 
90 (ενενήντα) ECTS και κατανέμονται 30 (τριάντα) ανά 
εξάμηνο.

Το Πρόγραμμα αναθεωρείται περιοδικά με συνεχείς 
βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, χωρίς να χάνει τη χα-
ρακτηριστική δομή και προσανατολισμό του, στη βάση 
πληροφοριών και δεδομένων εθνικής κλίμακας, αλλά και 
με την επεξεργασία των πληροφοριών που προκύπτουν 
από την ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών των Πα-
νεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού.

Με πρόταση της ΕΔΕ και έγκριση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να γίνει τόσο η ανακα-
τανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών 
στο Πρόγραμμα μερικής φοίτησης, όσο και η τροποποί-
ηση του προγράμματος των μαθημάτων.

Η ΕΔΕ έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού λειτουργίας. Οι τροποποιήσεις 
εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας.

Η δομή του Προγράμματος και τα μαθήματα παρου-
σιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ/

ECTS

1ο εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 1ο εξάμηνο 8

Ελεγκτική Ι 1ο εξάμηνο 8

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι 1ο εξάμηνο 8

Μεθοδολογία Έρευνας I 1ο εξάμηνο 6

Σύνολο εξαμήνου 30

2ο εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 2ο εξάμηνο 8

Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ 2ο εξάμηνο 8

Διοικητική Λογιστική Ι 2ο εξάμηνο 8

Μεθοδολογία Έρευνας II 2ο εξάμηνο 6

Σύνολο εξαμήνου 30

3ο εξάμηνο

Ελεγκτική ΙΙ 3ο εξάμηνο 8

Φορολογική Λογιστική 3ο εξάμηνο 8

Διοικητική Λογιστική Ι Ι 3ο εξάμηνο 8

Πληροφοριακά συστήματα στη 
Λογιστική

3ο εξάμηνο 6

Σύνολο εξαμήνου 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90
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Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι Ελληνική ή 
Αγγλική.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων των τριών εξαμήνων κα-
τανέμεται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια 
των δύο Τμημάτων: Βόλος - Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών-κτίριο Ματσάγγου και Λάρισα.

-Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά 

Σαββατοκύριακο.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δίνεται η δυνατότητα 

της εξ αποστάσεως συμμετοχής των φοιτητών σε τμήμα 
των διαλέξεων που θα υλοποιούνται μέσω πλατφόρμας 
εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που ορίζεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η συμμετοχή των με-
ταπτυχιακών φοιτητών.

Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για 
κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%.

Απουσία σε περισσότερες των δεκατριών (13) ωρών 
διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοι-
τητής/φοιτήτρια να αποτυγχάνει στο συγκεκριμένο 
μάθημα.

Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί 
36 (τριάντα έξι) διδακτικές ώρες.

Αν κριθεί αναγκαίο, πριν την έναρξη του προγράμ-
ματος, το ΔΠΜΣ προσφέρει υποχρεωτικά προπαρα-
σκευαστικά μαθήματα με σκοπό να καλύψει κενά και 
να συντελέσει στην ομοιογένεια του υπόβαθρου των 
συμμετεχόντων φοιτητών στο Πρόγραμμα.

Θα υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα συμμετοχής σε επι-
στημονικές διαλέξεις του Τμήματος, όπως και σε εκπαι-
δευτικές επισκέψεις. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από 
τις πλατφόρμες eclass και MS-Teams του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, καθώς και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό.

Γλώσσα διδασκαλίας του Κοινού ΔΠΜΣ είναι η ελλη-
νική/αγγλική. Στην ελληνική/αγγλική θα προσφέρεται 
επίσης το σύνολο του διδακτικού υλικού (έντυπου και 
ηλεκτρονικού) καθώς και όλες οι προβλεπόμενες για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος εργασίες και 
εξετάσεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα πρό-
σκληση διδάσκοντα αλλοδαπού ΑΕΙ, η διδασκαλία μπο-
ρεί να γίνει στην Αγγλική.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από 
το διδάσκοντα με συνεκτίμηση του βαθμού σε ερευνητι-
κές ή άλλες εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο 
των μαθημάτων ή/και τελικής εξέτασης.

4.4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΔΠΜΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Κατόπιν αίτησης φοιτητή που παρακολουθεί ΔΠΜΣ 
των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων η ΕΔΕ μπορεί να 
επιτρέψει την εγγραφή φοιτητή σε μάθημα του ΔΠΜΣ.

4.5 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η αναπλήρωση των μαθημάτων γίνεται σε συνεννόη-

ση με το διδάσκοντα και τη γραμματεία του ΔΠΜΣ που 
συντάσσει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

4.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ Δ.Μ.Σ.
Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές πρέπει να ολοκλη-

ρώσουν επιτυχώς στα μαθήματα των τριών εξαμήνων.

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές πρέπει να ολοκλη-
ρώσουν επιτυχώς στα μαθήματα των τριών εξαμήνων.

Άρθρο 5
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου 

σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο 
εξάμηνο αυτό. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξε-
τάσεις είναι η εξόφληση των τελών φοίτησης. Μέρος ή 
το σύνολο της αξιολόγησης των φοιτητών είναι δυνατόν 
να καλύπτεται με εργασίες στο αντίστοιχο μάθημα.

Οι βαθμολογίες των φοιτητών αναρτώνται στο πρό-
γραμμα της ηλεκτρονικής γραμματείας από τους διδά-
σκοντες το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την 
εξέταση του μαθήματος.

Ο βαθμός του ΔΜΣ υπολογίζεται ως ο σταθμικός 
μέσος όρος των βαθμών των δώδεκα μαθημάτων του 
προγράμματος, με τον συντελεστή βαρύτητας για τον 
κάθε βαθμό να ορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) που έχει το αντίστοιχο μάθημα. Για τον υπολογι-
σμό δηλαδή του βαθμού του ΔΜΣ θα πολλαπλασιάζεται 
ο βαθμός κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος και το 
συνολικό άθροισμα των επιμέρους γινομένων θα διαι-
ρείται με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
που είναι 90.

5.2 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η αποφοίτηση γίνεται σε ειδική τελετή που αναλαμ-

βάνει η Κοσμητεία της Σχολής, η οποία λαμβάνει χώρα 
κάθε Μάρτιο και Νοέμβριο παρουσία των Πρυτανικών 
Αρχών, του Κοσμήτορα, των Προέδρων των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων και του Διευθυντή του ΠΜΣ. Σε 
κάθε απόφοιτο απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακής 
Ειδίκευσης. Το δίπλωμα υπογράφεται από τον Διευθυ-
ντή του Π.Μ.Σ., τον Γραμματέα του Τμήματος και τον 
Κοσμήτορα. Εφ’ όσον ο διπλωματούχος θελήσει, μπορεί 
να ζητήσει την έκδοση του διπλώματός του σε ειδικό 
πάπυρο, τον οποίο παραγγέλλει στη Γραμματεία του 
Τμήματος.

5.3 ΤΥΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Στον απονεμόμενο τίτλο αναγράφονται τα Τμήματα 

που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ (α) Δίπλωμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική».

(β) Το Παράρτημα Διπλώματος παραδίδεται σε κάθε 
απόφοιτο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική

γλώσσα. Αυτό περιλαμβάνει τον χρόνο έναρξης των 
σπουδών, τον χρόνο αποφοίτησης, τις αναστολές φοίτη-
σης που ενδεχομένως έλαβε, και τα μαθήματα που πα-
ρακολούθησε μαζί με τους βαθμούς που έλαβε σε αυτά.

Άρθρο 6
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

6.1 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΑΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
σπουδών η αναλογία μεταπτυχιακών φοιτητών του 
ΔΠΜΣ ανά διδάσκοντα του ΔΠΜΣ προβλέπεται να μην 
ξεπερνά το πέντε (5).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8031Τεύχος B’ 778/21.02.2022

6.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΟ 
ΔΠΜΣ

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ διεκπεραιώ-
νεται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επι-
στημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν 
στο ΔΠΜΣ πρέπει να έχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις 
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών 
καθώς και επιστημονικό έργο που έχει αναγνωρισθεί 
από άλλους επιστήμονες διεθνώς (ετεροαναφορές). Στο 
Δ.Π.Μ.Σ μπορούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Τμη-
μάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Με απόφαση της ΕΔΕ, η οποία λαμβάνεται ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή 
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.

Μπορούν επίσης να διδάξουν Ομότιμοι καθηγητές και 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο από τους διδάσκοντες 
που ορίζονται από την ΕΔΕ και για οποιαδήποτε αλλαγή θα 
πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Διευθυντής και αν κρίνε-
ται αναγκαίο να συζητείται στην ΕΔΕ πιθανή αντικατάστα-
ση ή ανάληψη μέρους των ωρών από άλλο διδάσκοντα.

6.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται:
- η τήρηση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων,
- η συγγραφή λεπτομερούς περιγραφής του μαθή-

ματος με αναφορά στους στόχους, την εβδομαδιαία 
διάρθρωση των ωρών διδασκαλίας, την προτεινόμενη 
βιβλιογραφία/αρθρογραφία και τις απαιτήσεις του μα-
θήματος (πρακτικές ασκήσεις, παρουσιάσεις, κ.ά),

- η παροχή σημειώσεων ή/και τήρηση φακέλου με την 
προτεινόμενη αρθρογραφία,

- η συμπλήρωση παρουσιολογίου των φοιτητών,
- η τήρηση μίας ώρας γραφείου εβδομαδιαίως για συ-

ναντήσεις με Μεταπτυχιακούς Φοιτητές,
- η διενέργεια εξετάσεων και η επιλογή των θεμάτων,
- η διόρθωση των γραπτών εξετάσεων και η αποστολή 

της βαθμολογίας εντός 15 ημερών από την ημερομηνία 
της εξέτασης.

6.4. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή μετά από εισήγηση του 

Διευθυντή στην ΕΔΕ ορίζεται σύμβουλος-καθηγητής από 
το σύνολο των διδασκόντων στο πρόγραμμα. Ο σύμβου-
λος-καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή, 
τον συμβουλεύει σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά 
θέματα και εισηγείται θέματα που τον αφορούν στην ΕΔΕ.

Άρθρο 7
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

Κατά τη λήξη της θητείας της Συντονιστικής Επιτροπής 
με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται 
αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευ-
τικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστη-
ριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, 
την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
ΔΠΜΣ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, 
στο οποίο ανήκει το ΔΠΜΣ.

Άρθρο 8
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Πηγές χρηματοδότησης αποτελούν έσοδα από Ερευ-
νητικά προγράμματα, ο ΕΛΚΕ, ο Τακτικός Προϋπολογι-
σμός του Ιδρύματος, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων, Χορηγίες, Δωρεές, τέλη φοίτησης καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Σε περίπτωση τροποποίησης 
ακολουθείται η διαδικασία της κείμενης νομοθεσίας.

Οι φοιτητές καταβάλλουν την οικονομική τους συμ-
μετοχή αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε 
κωδικό έργου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ 
είναι 4200 (τέσσερις χιλιάδες διακόσια) ευρώ. Τα τέλη 
φοίτησης καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό λογαρια-
σμό του Προγράμματος ως εξής:

20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των 
νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα. 

40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του 
χειμερινού εξαμήνου (Σεπτέμβριο). 

40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του 
εαρινού εξαμήνου (Φεβρουάριο). 

Δίνεται επίσης η δυνατότητα:
- Έκπτωσης 10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων 

κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα.

- Δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε 12 άτοκες 
δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Δεν επιστρέφονται δίδακτρα μετά την έναρξη μαθη-
μάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η καθυστέρηση πληρωμής του ποσού της δόσης των 
διδάκτρων πέραν των 30 ημερών δημιουργεί κώλυμα 
συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.

Την οικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου 
και του καταρτισμού του προϋπολογισμού και του απο-
λογισμού των λειτουργικών, διαχειριστικών και άλλων 
σχετικών δαπανών του Κοινού ΔΠΜΣ, εποπτεύει η ΕΔΕ.

Την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης έχει ο Διευ-
θυντής του Κοινού ΔΠΜΣ. Για τον ΕΛΚΕ επιστημονικός 
υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου θεωρείται ο Διευθυ-
ντής του Κοινού ΔΠΜΣ.

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναλαμβάνει 
αποκλειστικά τη διαχείριση όλων των δαπανών των δύο 
συμβαλλομένων μερών σχετικά με το Κοινό ΔΠΜΣ στη 
βάση συμφωνηθέντος.

Άρθρο 9
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Στο ΔΔΠΜΣ επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνε-
ται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
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Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού 
αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπό-
τροφος του ελληνικού κράτους.

Χορηγούνται υποτροφίες αριστείας μερικής απαλλα-
γής διδάκτρων λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κρι-
τήρια. Η αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης γίνεται 
με βάση το μέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του 1ου 
εξαμήνου. Ο αριθμός των υποτροφιών εξαρτάται από 
τα έσοδα του ΔΠΜΣ και την τελική απόφαση λαμβάνει 
η ΕΔΕ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Μεταπτυχιακών Φοιτητών οι οποίοι λαμβάνουν ήδη 

υποτροφία από άλλη πηγή.
β) Μεταπτυχιακών Φοιτητών που βρίσκονται σε εκ-

παιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών. 
γ) Μεταπτυχιακών Φοιτητών που απαλλάσσονται από 

τα τέλη φοίτησης.
Οι υπότροφοι Αριστείας δύναται να παρέχουν έργο 

στη Βιβλιοθήκη, στα Εργαστήρια, στη Γραμματεία και 
στην Έρευνα για το Π.Μ.Σ. και να τηρούν τις αποφάσεις 
της ΕΔΕ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Άρθρο 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ γίνεται από το 
ΤΟΕ. Η διαδικασία επιλογής και εγγραφής των φοιτητών 
και η διαδικασία επιλογής των εξωτερικών συνεργατών 
και του πιθανού πρόσθετου διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού, όπως και οι αμοιβές τους, αποφασίζονται 
από την ΕΔΕ.

Άρθρο 11
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΔΠΜΣ εκτός από την παροχή διδακτικού έργου 
δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχα μεταπτυχιακά 
προγράμματα Ιδρυμάτων της ημεδαπής και του εξωτερι-
κού καθώς και φορείς, όπως την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων), το Υπουργείο Οικονομικών, Χρημα-
τοπιστωτικά Ιδρύματα και μεγάλες Ελεγκτικές Εταιρείες.

Επίσης από το 2018 συνεργάζεται με το ACCA 
(Αssociation of Chartered Certified Accountants). Στους 
αποφοίτους του ΔΠΜΣ που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στις επαγγελματικές εξετάσεις απόκτησης του διεθνούς 
τίτλου του Ορκωτού Λογιστή προβλέπεται απαλλαγή 
εξέτασης διδακτικών ενοτήτων (μαθημάτων).

Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με επαγγελματικούς 
φορείς για τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Άρθρο 12
12.1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με 

τις μεταπτυχιακές σπουδές που δεν προβλέπεται από 
την παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η ΕΔΕ σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για όσους φοιτούν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-
22, ή για όσους από παλαιότερα έτη δεν έχουν ολοκλη-
ρώσει τις διπλωματικές τους εργασίες, τους δίνεται η 
δυνατότητα, αντί εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας, 
να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς 
μαθήματα: (α) ή από το 3ο εξάμηνο του υπάρχοντος ΠΜΣ 
λογιστικής-ελεγκτικής, ή/και (β) τα ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη 
Οικονομική» ή/και «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονο-
μική και Διακυβέρνηση» αθροίσματος συνολικά τουλάχι-
στον 30 διδακτικών μονάδων. Συνοπτικά τα προσφερό-
μενα μαθήματα από τα εν λόγω τρία ΠΜΣ περιγράφονται 
στον Πίνακα που ακολουθεί.

ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική»

Διοικητική Λογιστική ΙΙ 3ο εξάμηνο 7 ECTS

Πληροφοριακά Συστήματα 3ο εξάμηνο 6 ECTS

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική»

Αγορές Χρήματος
και Κεφαλαίου

2ο εξαμηνο 7 ECTS

ΠΜΣ «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική
και Διακυβέρνηση»

Εταιρική Διακυβέρνηση και 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

1ο εξάμηνο 6 ECTS

Βιώσιμη Λογιστική -
Μη χρηματοοικονομική
Πληροφόρηση

2ο εξάμηνο 6 ECTS

Ο Κανονισμός σπουδών ρυθμίζει θέματα που δεν προ-
βλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αναλύει θέματα 
που περιέχονται στην ιδρυτική υπουργική απόφαση του 
ΔΠΜΣ.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιείται με αποφά-
σεις της ΕΔΕ με απλή πλειοψηφία των μελών της.

12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται περιοδικά με 
συνεχείς βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, χωρίς να χάνει 
τη χαρακτηριστική δομή και προσανατολισμό του, στη 
βάση πληροφοριών και δεδομένων εθνικής κλίμακας, 
αλλά και με την επεξεργασία των πληροφοριών που προ-
κύπτουν από την ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών 
των Πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού.

Με πρόταση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και 
έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει τροποποίηση του 
προγράμματος των μαθημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

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