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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΣΤΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΜΣ-ΧΛ&∆) 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 
και ∆ιοίκησης (ΠΜΣ-ΧΛ&∆), που οργανώνει και λειτουργεί το Τµήµα Λογιστικής και 
Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ Αριθ. 63838/Ε5 απόφασης του ΥΠΕΠΘ 
(Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ 
Σερρών µε τίτλο «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και ∆ιοίκηση») (ΦΕΚ Β: 1810/01-09-
2009, 2725/18-11-2011, 3570/31-12-2012 και 876/8-4-2014) και τις διατάξεις του Ν. 
3685/2008 «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές», είναι η εµβάθυνση και 
προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείµενα της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 
και ∆ιοίκησης  µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και 
η διαµόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελµατικό χώρο των 
επιχειρήσεων, των οργανισµών και του δηµόσιου τοµέα και να προωθήσουν την 
ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρµογών της στα προαναφερόµενα αντικείµενα. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 
Το ΠΜΣ-ΧΛ&∆ οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη 
«Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και ∆ιοίκηση».  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
3.1 Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί  
1. Στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι  ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων 
και ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής 
οικονοµικής κατεύθυνσης στη Χρηµατοοικονοµική, στη Λογιστική, στην Οικονοµική 
Επιστήµη, στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, στην Τραπεζική και σε συναφή επιστηµονικά 
αντικείµενα. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν την 
αναγνώριση του τίτλου τους από το ∆ΟΑΤΑΠ.  
2. Υποψηφιότητα µπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα µαθήµατά τους πριν από την έναρξη της β' φάσης 
αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.4) και θα πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις.  
3.2 ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων  
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ αποφασίζει για το χρόνο δηµοσίευσης στον 
τύπο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (που γίνεται τουλάχιστον δύο 
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µήνες πριν την έναρξη των µαθηµάτων), σχετικής ανακοινώσεως προς τους 
ενδιαφερόµενους υποψήφιους, στην οποία ορίζονται:  

 1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆.  
 2. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών.  
 3. Ο γενικός τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.  
 4. Η διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών.  

Η Γραµµατεία του ΠΜΣ-ΧΛ&∆, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων 
µεταπτυχιακών φοιτητών, προωθεί στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ τις 
αιτήσεις µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, 
που τους αποστέλλει ή τους παραδίδει η Γραµµατεία.  
Τα  δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:  
1. Αίτηση.  
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφό του (το ίδιο ισχύει και 

για δεύτερο πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο).  
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφό 

του. 
5. ∆ύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων ή ΕΠ  ΤΕΙ ή 

Επιστηµονικούς συνεργάτες Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ (διδάκτορες).  
6. Αποδεικτικό Γλωσσοµάθειας ως εξής: 
6.1 Αγγλικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας για την αγγλική 
γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) First Certificate in English του Πανεπιστηµίου 
Cambridge (Lower). γ) International English Language Testing System (IELTS) του 
Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council – IDP 
Education Australia IELTS.  δ) Business English Certificate-Vantage (BEC Vantage) του 
Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES). ε) Michigan Certificate of 
Competency in English (MCCE) του Πανεπιστηµίου Michigan. στ) London Tests of 
English Level 3-Upper Intermediate Communication του EDEXCEL. ζ) Certificate in 
Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. η) Πιστοποιητικό 
TOEFL. θ) Πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήµιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας ή 
6.2 Γερµανικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας για τη γερµανική 
γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) Zertifikat Deutsch Fur Den Beruf (ZDfB)  του 
Ινστιτούτου Goethe. γ) Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστηµίου της 
Γενεύης. δ) Prufung Wirtschafts Deutsch (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. ε) Πτυχίο από 
γερµανόφωνο πανεπιστήµιο ή πτυχίο γερµανικής φιλολογίας ή  
6.3 Γαλλικής Γλώσσας: α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας για τη γαλλική 
γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2. β) DELF επιπέδου Β2. γ) Certificat Pratique De 
Langue Francaise (Sorbonne 1). δ) Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστηµίου 
της Γενεύης. ε)  DELF 1ER Degre (UNITES A1, A2, A3, A4)  στ) Πτυχίο από 
γαλλόφωνο πανεπιστήµιο ή πτυχίο γαλλικής φιλολογίας.   
 7. ∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά (µε κριτές) ή πρακτικά συνεδρίων (µε 
κριτές) ή επαγγελµατικά περιοδικά, σχετικά µε το επιστηµονικό πεδίο του ΠΜΣ (εάν 
υπάρχουν). 
8. Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας (εάν υπάρχουν).  
9. Αποδεικτικό συµµετοχής σε διακρατικά προγράµµατα ανταλλαγών (εάν υπάρχει). 
 



 4 

3.3 Αριθµός εισακτέων  
Ο µέγιστος αριθµός των εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε είκοσι πέντε 
(25).  
3.4 ∆ιαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων  
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους µέσα στις 
αποκλειστικές και προβλεπόµενες προθεσµίες, γίνεται σε τρεις φάσεις.  
1. Η πρώτη φάση είναι προκριµατική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη 
φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και η πιστοποίηση 
γνώσης ξένης γλώσσας να πληροί τα κριτήρια γλωσσοµάθειας  3.2 παρ. 6 του παρόντος 
Κανονισµού. 
 2. Στη δεύτερη φάση τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχη µοριοδότηση είναι:  
 

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών 
α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 

 
Μέγιστη 

Μοριοδότηση 
1 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές οικονοµικής κατεύθυνσης: 

 Βαθµός πτυχίου Χ Αριθµός µορίων 
50 

2 Επίδοση  σε προπτυχιακές σπουδές χρηµατοοικονοµικής και 
λογιστικής κατεύθυνσης: 
Βαθµός πτυχίου Χ Αριθµός µορίων 

20  

3 Κατοχή δεύτερου πτυχίου άλλης κατεύθυνσης: 
 Βαθµός πτυχίου Χ Αριθµός µορίων 

3  

4 Κατοχή µεταπτυχιακού: 
Βαθµός πτυχίου Χ Αριθµός µορίων 

8 

5 Επαγγελµατική εµπειρία, σχετική µε τα θέµατα λογιστικής 
και χρηµατοοικονοµικής: 
- έως 3 χρόνια: 2 βαθµοί 
- 4- 6 χρόνια: 3 βαθµοί 
- 7 χρόνια και άνω: 4 βαθµοί 
Βαθµοί Χ Μόρια 

4  

6 Επιστηµονικό και ερευνητικό έργο υποψηφίων:  
∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά (µε κριτές) ή 
πρακτικά συνεδρίων (µε κριτές) ή επαγγελµατικά περιοδικά 
σχετικά µε το επιστηµονικό πεδίο του ΠΜΣ: 
- έως 3 δηµοσιεύσεις:  5 βαθµοί 
- 4-6 δηµοσιεύσεις: 8 βαθµοί 
- 7 δηµοσιεύσεις και άνω: 10 βαθµοί 
Βαθµοί Χ Μόρια 

10 

7 Συµµετοχή σε ∆ιακρατικά Προγράµµατα Ανταλλαγών 5  
 Σύνολο Μορίων 100 
 
Ο αριθµός των µορίων σταθµίζεται µε συντελεστή βαρύτητας 90%. 
3. Η τρίτη φάση  περιλαµβάνει την προσωπική συνέντευξη, κατά την οποία αξιολογείται 
κάθε υποψήφιος από τα τρία (3) µέλη της Επιτροπής Επιλογής. Κλίµακα Βαθµολογίας 
από 0 έως 100. Αξιολογούνται: τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η ευρύτητα των 
γνώσεων, η διάθεση για ατοµική και συλλογική εργασία. Ο τελικός βαθµός από την 
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προσωπική συνέντευξη, για κάθε υποψήφιο, προκύπτει ως µέσος όρος της βαθµολογίας 
των τριών αξιολογητών.  Η βαθµολογία αυτή σταθµίζεται µε συντελεστή βαρύτητας 
10%. 
 
3.5 ∆ιαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών  
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΧΛ&∆, µετά από εισήγηση της τριµελούς 
Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων στο ΠΜΣ:  
1. Αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση τους υποψηφίους µε βάση τα κριτήρια 

της δεύτερης φάσης.  
2. Προωθεί το σχετικό κατάλογο των τριάντα πέντε (35) (25+10) προκριθέντων 

υποψηφίων στη δεύτερη φάση στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού, που αποστέλλει 
σε αυτούς πρόσκληση για συµµετοχή στην τρίτη φάση (προφορική συνέντευξη) σε 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

3. Με βάση τη τελική βαθµολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος µε την 
επιλογή των είκοσι πέντε (25) πρώτων υποψηφίων. Ισοβαθµούντες µε τον 25ο 
υποψήφιο επιλέγονται. Αυτοί ενηµερώνονται γραπτώς από τη Γραµµατεία και 
καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός πέντε (5) ηµερών αν αποδέχονται ή 
όχι την ένταξή τους στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, αποδεχόµενοι τους όρους 
λειτουργίας του. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος 
και αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τµήµατος Λογιστικής & 
Χρηµατοοικονοµικής και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Η µη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, µέσα στην παραπάνω προθεσµία, 
ισοδυναµεί µε άρνηση αποδοχής της εγγραφής τους. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η 
Γραµµατεία ενηµερώνει τους αµέσως επόµενους στη σειρά αξιολόγησης 
υποψηφίους,  από το σχετικό κατάλογο επιτυχόντων.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
 

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα, εκ των οποίων το 
τρίτο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση  διπλωµατικής εργασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
 1. Τα µαθήµατα του Προγράµµατος παρέχονται υπό τη µορφή πλήρους και 

υποχρεωτικής φοιτήσεως.  
 2. Το Πρόγραµµα Μαθηµάτων του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία 

του προγράµµατος και περιλαµβάνεται στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος 
Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.  

 3. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος, µε πρότασή της και µετά 
από έγκριση της ΣΕΣ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, µπορεί να τροποποιήσει το 
Πρόγραµµα  Μαθηµάτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία των µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων.  
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 4. Η έναρξη των µαθηµάτων του Προγράµµατος γίνεται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, 
κατά την πρώτη ∆ευτέρα του Οκτωβρίου, για το χειµερινό εξάµηνο και κατά τη 
δεύτερη ∆ευτέρα του Φεβρουαρίου, για το εαρινό εξάµηνο. Το κάθε ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο περιλαµβάνει δεκατρείς (13) εβδοµάδες.   

 5. Τα µαθήµατα διαιρούνται σε δύο ενότητες: «υποχρεωτικά» και «επιλογής».  
Κατά το πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο ο µεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωµένος 
να παρακολουθήσει επιτυχώς πέντε (5) υποχρεωτικά µαθήµατα. Κατά το δεύτερο 
ακαδηµαϊκό εξάµηνο ο µεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωµένος να 
παρακολουθήσει επιτυχώς τέσσερα (4) υποχρεωτικά µαθήµατα και ένα (1) επιλογής. 
Μετά τη λήξη των µαθηµάτων στα δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, ο µεταπτυχιακός 
φοιτητής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει τη διπλωµατική του εργασία.  

 6. Η διδασκαλία ενός µαθήµατος επιλογής απαιτεί αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών, 
που δηλώνουν το συγκεκριµένο µάθηµα, τουλάχιστον οκτώ (8). Εάν δεν 
ικανοποιείται η ελάχιστη τούτη προϋπόθεση, δεν θα διδάσκεται το µάθηµα. Οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωµα αλλαγής µαθηµάτων επιλογής, ως το τέλος 
της δεύτερης εβδοµάδας από την έναρξη του  εξαµήνου.  

 7. Όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα, από 
την αντίστοιχη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία.  

 8. Το Πρόγραµµα υποστηρίζεται από σεµινάρια, διαλέξεις,  ασκήσεις, εργαστήρια, 
εφαρµογές πεδίου, επισκέψεις σε φορείς και ιδρύµατα κ.λπ.  

 9. Οι λεπτοµέρειες παροχής  τυχόν προπαρασκευαστικών µαθηµάτων καθορίζονται 
µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.  

 11. Το αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµάτων, ανά εξάµηνο σπουδών. είναι το 
παρακάτω:  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ 

α/α ΜΑΘΗΜΑ Σύν/Ωρών Θ Α Φ/Ε Π/Μ 
1 Management Επιχειρήσεων  

σε  ∆υναµικό Περιβάλλον   
3 2 1 9 5 

2 ∆ιεθνές - Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
και Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 

3 2 1 9 5 

3 Ποσοτικές Μέθοδοι  
στα Χρηµατοοικονοµικά  

4 3 1 12 7 

4 Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων 

4 3 1 12 7 

5 Χρηµατοοικονοµικά 
Πληροφοριακά Συστήµατα 

4 2 2* 8 6 

 Σύνολο 18 12 6 50 30 
* Εργαστήριο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ 
α/α ΜΑΘΗΜΑ Σύν/Ωρών Θ Α Φ/Ε Π/Μ 
1 Ειδικά θέµατα 

Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 
4 2 2* 8 6 

2 Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα και 
∆ιεθνείς Χρηµατοπιστωτικές 
Αγορές  

4 3 1 12 7 

3 ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής 
Παρουσίασης 

4 3 1 12 7 

4 Ειδικά Θέµατα Ελεγκτικής 3 2 1 9 5 
5 Κατ’ Επιλογήν 3 2 1 9 5 
 Σύνολο 18 12 6 50 30 
* Εργαστήριο 
 Κατ’  Επιλογήν: 

1. Τραπεζική ∆ιοίκηση 
2. ∆ιοικητική Λογιστική 

Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ 
Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία: Π/Μ 30 

 
Σύνολο Π/Μ = 60+30=90 
Σύνολο Φ/Ε =  2.250 ώρες 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
6.1 Παρακολούθηση Προγράµµατος Σπουδών  
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, 
τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε µάθηµα. Το 
όριο απουσιών στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ είναι µέχρι τρεις (3) συναντήσεις, άσχετα αν πρόκειται 
για απουσίες δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες. Για αριθµό απουσιών πέρα από τις τρεις 
(3) συναντήσεις σε ένα µάθηµα, αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή την εκπόνηση 
ειδικής συµπληρωµατικής εργασίας µε την έγκριση του διδάσκοντα, την επανάληψη του 
µαθήµατος ή τον αποκλεισµό του φοιτητή από το συγκεκριµένο Πρόγραµµα.  
6.2 Χρονικός Προγραµµατισµός Μαθηµάτων  
Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται  σε εργάσιµες ηµέρες.  
6.3 Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών  
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ υποχρεούνται:  
 • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατα του ισχύοντος Προγράµµατος 

Σπουδών, υπογράφοντας σχετικό παρουσιολόγιο.  
 • Να υποβάλουν στις προβλεπόµενες προθεσµίες, τις απαιτούµενες εργασίες για το 

κάθε µάθηµα.  
 • Να προσέρχονται στις προβλεπόµενες εξετάσεις.  
 • Να επικουρούν Καθηγητές του Τµήµατος σε φροντιστηριακές ασκήσεις και 

εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, καθώς και να συµµετέχουν 
σε ερευνητικά έργα και προγράµµατα, σχετικά µε το επιστηµονικό τους αντικείµενο, 
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µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος και της 
Συντονιστικής Επιτροπής,  Για τα παρεχόµενα –κατά τα παραπάνω– έργο και 
υπηρεσίες των Μεταπτυχιακών Φοιτητών µπορεί να καταβληθεί σε αυτούς, µε 
απόφαση της ΓΣΕΣ και µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, χρηµατική 
αποζηµίωση.  

 • Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ-ΧΛ&∆, καθώς 
και την εν γένει ακαδηµαϊκή δεοντολογία.  

 • Μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων, µε 
συνέπεια µέχρι και τον αποκλεισµό από το Πρόγραµµα.  

6.4 Υποχρεώσεις ∆ιδασκόντων  
Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆  υποχρεούνται:  
 • Να τηρούν πιστά και επακριβώς το πρόγραµµα και το ωράριο παραδόσεων των 

µαθηµάτων.  
 • Να ελέγχουν αν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που είναι παρόντες, αυτοί και µόνον 

αυτοί έχουν υπογράψει στο σχετικό παρουσιολόγιο.  
 • Να καθορίζουν το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών µαθηµάτων µε τρόπο, ώστε 

αυτά να είναι έγκυρα και σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως προκύπτει από 
τη χρήση διεθνώς καθιερωµένων και συγχρόνων, µεταπτυχιακού επιπέδου, 
συγγραµµάτων και επιστηµονικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια 
της ύλης εκάστου µαθήµατος.   

 • Να φροντίζουν για τη συσχέτιση του θεωρητικού µέρους της διδασκαλίας µε την 
υψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρµόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις και 
οργανισµούς. Η προσπάθεια να ενισχύεται µε χρήση µελέτης περιπτώσεων, µε 
αξιοποίηση προσκεκληµένων οµιλητών αναγνωρισµένων για την πείρα και τις ειδικές 
γνώσεις τους ή µε συνδυασµό των δύο. Οι διδάσκοντες δεν επιτρέπεται να 
υποκαθιστούν την ευθύνη για την προετοιµασία των δικών τους παραδόσεων µε 
προσκεκληµένους οµιλητές ή εργασίες βιβλιοθήκης.  

 • Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ώρες γραφείου την εβδοµάδα, για απρόσκοπτη 
επικοινωνία των φοιτητών µαζί τους, επί  θεµάτων που άπτονται των σπουδών τους 
και των συγκεκριµένων µαθηµάτων.  

 • Να υποβάλλουν στις αρχές του εξαµήνου προς διανοµή, στη Γραµµατεία του ΠΜΣ-
ΧΛ&∆, το αναλυτικό πρόγραµµα (syllabus), που θα καλύπτει σ' εβδοµαδιαία βάση 
την ύλη για κάθε ενότητα των µαθηµάτων, µελέτες περιπτώσεων και τη σχετική 
σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.  

 • Να υποβάλλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ-ΧΛ&∆, οι επιβλέποντες καθηγητές τις 
διπλωµατικές εργασίες, το ηµερολόγιο προόδου και την ειδική έκθεση αξιολόγησης 
και  βαθµολογία της διπλωµατικής εργασίας, για έγκριση από την ΓΣΕΣ.  

 • Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ-ΧΛ&∆, καθώς 
και την ακαδηµαϊκή δεοντολογία (π.χ. µη χρησιµοποιώντας µεταπτυχιακούς φοιτητές 
για ιδίους σκοπούς).  

6.5 Εξετάσεις και Βαθµολογία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών  
Η αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, σε κάθε µάθηµα, γίνεται από τον 
διδάσκοντα µε συνδυασµό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Οι εργασίες είναι 
προαιρετικές για τους διδάσκοντες, ενώ οι εξετάσεις προόδου είναι υποχρεωτικές και δεν 
µπορεί να υποκατασταθούν από εργασίες. Ο τρόπος εξέτασης και βαθµολόγησης των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών αποφασίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-
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ΧΛ&∆, µε διασφάλιση του αδιάβλητου της αντικειµενικότητας και της διαφάνειας. Η 
αξιολόγηση των επιδόσεών των  Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται αλφαβητικά, σε 
κλίµακα από Α έως Ε, όπου:  
Α+ = 10  
Α

 
= 9  

Β+
 
= 8  

Β = 7  
Γ = 6  
∆ = 5  
E = Επανάληψη  
ΕΛΛ = Ελλιπώς.  
O µεταπτυχιακός φοιτητής που βαθµολογείται το πολύ σε δύο µαθήµατα του εξαµήνου 
µε βαθµό Ε, επανεξετάζεται µία και µόνο φορά σε αυτά, σε διάστηµα τριών (3 µηνών 
από την ηµεροµηνία εκδόσεως των αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας 
υποχρεούται, για τελευταία φορά, να επαναλάβει τα µαθήµατα αυτά κατά το εξάµηνο 
που θα διδαχθούν, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα.  
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ που θεωρούν ότι αδικήθηκαν κατά τη 
βαθµολόγησή τους σε συγκεκριµένο µάθηµα, µετά από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το 
δικαίωµα να απευθύνονται σε σχετική Τριµελή Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται ad hoc, για 
την εκάστοτε περίπτωση, για να εξετάσει το θέµα, πριν την αποβολή τους από το 
Πρόγραµµα, για επανεξέτασή τους στο συγκεκριµένο µάθηµα. Στην εν λόγω Τριµελή 
Επιτροπή συµµετέχει και ο διδάσκων καθηγητής, ο οποίος έχει βαθµολογήσει το 
συγκεκριµένο µάθηµα.  
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν προαχθεί σε όλα τα µαθήµατα, 
προκειµένου να επιτραπεί η εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας.  
Βαθµός ΕΛΛ (ελλιπώς) δίνεται από τον διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως τότε 
που υπάρχει αδυναµία του µεταπτυχιακού φοιτητή να λάβει µέρος στις εξετάσεις ή να 
παραδώσει ανειληµµένη εργασία για λόγους επαγγελµατικούς ή λόγους υγείας. Μέσα σε 
νέα τακτή προθεσµία, δύναται να αντικατασταθεί ο βαθµός ΕΛΛ µε κανονικό βαθµό, εάν 
και εφόσον ο µεταπτυχιακός φοιτητής εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις.  
Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων το πολύ 
µέσα σε διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία εξέτασης.  
6.6 Αξιολόγηση Μαθηµάτων και ∆ιδασκόντων  
Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων ενός µαθήµατος, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 
αξιολογούν αυτό, µε βάση ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνουν. Το σχετικό έντυπο 
καλύπτει το µάθηµα ως προς το περιεχόµενο, τον τρόπο διδασκαλίας του διδάσκοντος 
αυτό, το βαθµό συσχέτισής του µε την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.  
Η αξιολόγηση του διδάσκοντος από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται µε βάση τα  
κριτήρια για τις γνώσεις και την ικανότητα µετάδοσής τους στους φοιτητές, την 
προετοιµασία του, τη χρησιµοποίηση σύγχρονης διεθνώς καθιερωµένης βιβλιογραφίας, 
την προθυµία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθµολόγηση εργασιών και 
γραπτών εξετάσεων, καθώς και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος και 
των ωρών γραφείου κ.λπ.  
Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται µε ευθύνη 
της Γραµµατείας του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ τις δύο τελευταίες εβδοµάδες των παραδόσεων και τα 
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συµπληρωµένα ανωνύµως έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των 
εντύπων αξιολόγησης µε τις παρατηρήσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών και οι 
συγκριτικοί πίνακες ετοιµάζονται µε ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής. Για  
περιπτώσεις µε σοβαρά παράπονα µεταπτυχιακών φοιτητών, η ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, έχει τη δυνατότητα να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα 
(σύσταση, αφαίρεση του δικαιώµατος διδασκαλίας) για  θεραπεία των προβληµάτων που 
έχουν διαπιστωθεί. Μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθµολογίας για το µάθηµα, 
παραδίνεται στον διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης, µε τις τυχόν παρατηρήσεις.  
6.7 ∆ιαδικασία Εκπόνησης ∆ιπλωµατικής Εργασίας  
Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, µετά από πρόταση της 
Συντονιστικής  Επιτροπής, ένα µόνιµο µέλος ΕΠ ή ∆ΕΠ ως επιβλέπων καθηγητής. Κατά 
τη διάρκεια του β’ εξαµήνου ο µεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ετοιµάσει  
προκαταρκτικό περίγραµµα έρευνας για εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και να 
επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή µε τη σύµφωνη γνώµη του, ο οποίος να ανήκει στους 
διδάσκοντες στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ και να είναι µέλος ΕΠ του τµήµατος Λογιστικής & 
Χρηµατοοικονοµικής ή µέλος ∆ΕΠ, ΕΠ άλλου τµήµατος ΑΕΙ. Σε αυτό το 
προκαταρκτικό περίγραµµα έρευνας πρέπει να προσδιορίζεται το θέµα, που θα αναλυθεί, 
η επιχείρηση ή ο οργανισµός µε τον οποίον ενδεχοµένως θα γίνει η απαραίτητη 
συνεργασία, η µεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιµοποιηθεί. Η αποδοχή της 
προτάσεως για έρευνα γίνεται µε κριτήρια τη συνάφεια του επιλεγόµενου θέµατος µε το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, τη συµβολή του σε αναµενόµενα οφέλη και τα στοιχεία 
πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.  
Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, µετά 
την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων του Β΄ εξαµήνου. Η Συντονιστική 
Επιτροπή και ο επιβλέπων καθηγητής έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου 
της πορείας των σπουδών του µεταπτυχιακού φοιτητή.  
Ανάλογα µε την εξέλιξη κατά την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας, ο 
µεταπτυχιακός φοιτητής ενηµερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί 
(τηρώντας ηµερολόγιο προόδου), αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της 
έρευνας.  
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας ορίζεται από την 
ΓΣΕΣ τριµελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία  ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια 
σηµεία της εργασίας, µε τα συµπεράσµατά της. Στην τριµελή εξεταστική επιτροπή 
συµµετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο µέλη ΕΠ ή ∆ΕΠ, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος και έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το 
αντικείµενο του ΠΜΣ. Ο επιβλέπων καθηγητής κατόπιν συντάσσει ειδική έκθεση µε την 
αξιολόγηση και τη βαθµολογία της διπλωµατικής εργασίας, που αποτελεί το µέσο όρο 
της βαθµολογίας των τριών µελών της Επιτροπής, και την υποβάλλει για επικύρωση στη 
Συντονιστική Επιτροπή. Αν ο µεταπτυχιακός φοιτητής ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα 
καθηγητή (εγγράφως και αιτιολογηµένα), αποφασίζει σχετικά η Συντονιστική Επιτροπή, 
µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή του Προγράµµατος και αναλόγως αποδέχεται ή 
απορρίπτει το σχετικό αίτηµα. 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ είναι αρµόδια για σύνταξη προδιαγραφών 
των διπλωµατικών εργασιών, που θα αναφέρονται στη µεθοδολογία εκπόνησής τους, στο 
περιεχόµενό τους και σε όσα η επιστηµονική και ακαδηµαϊκή δεοντολογία επιτάσσει. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Το ΠΜΣ-ΧΛ&∆ λειτουργεί µε διοικητικά όργανα προβλεπόµενα από το Ν. 3685/2008 
«Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές», τα οποία εν προκειµένω είναι α) η 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, β) η Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος Λογιστικής & 
Χρηµατοοικονοµικής, γ) η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ και δ) ο ∆ιευθυντής 
του ΠΜΣ.  
Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρµόδια για κάθε 
θέµα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται µε τις µεταπτυχιακές 
σπουδές.  
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος 
Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος και από δύο (2) 
εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος, οι οποίοι εκλέγονται από 
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Η ΓΣΕΣ είναι αρµόδια για την κατάρτιση και εισήγηση 
προτάσεων για ΠΜΣ, τον ορισµό των µελών των Συµβουλευτικών Επιτροπών, της 
Συντονιστικής Επιτροπής, του ∆ιευθυντή, τον ορισµό των µελών των Εξεταστικών 
Επιτροπών, την απονοµή των Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης, τη συγκρότηση 
των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών, τον 
ορισµό επιστηµονικού υπεύθυνου του ΠΜΣ,  καθώς και για κάθε άλλο θέµα που 
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.  
Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη ΕΠ του Τµήµατος Λογιστικής 
& Χρηµατοοικονοµικής, τα οποία έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και τα οποία 
ορίζονται από την ΓΣΕΣ, µε διετή ανανεώσιµη θητεία. Η εν λόγω Επιτροπή είναι 
αρµόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισµό του ΠΜΣ.  
Η ΓΣΕΣ ορίζει µε διετή ανανεώσιµη θητεία τον ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο 
οποίος είναι και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής. Με απόφαση της ΓΣΕΣ 
δύναται να επιτραπεί µερική απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα του ∆ιευθυντή του 
ΠΜΣ. Ο ∆ιευθυντής, που πρέπει να είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέµα που 
αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία του ΠΜΣ-ΧΛ&∆.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
8.1 Γενικά  
Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ είναι η επιστηµονική επάρκεια 
και η συνάφεια της ειδικότητας, της πείρας και του διδακτικού και ερευνητικού τους 
έργου µε τα συγκεκριµένα γνωστικά πεδία.  
Στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ διδάσκουν µέλη ΕΠ ή ∆ΕΠ του Τµήµατος  ή  άλλων Τµηµάτων ΑΕΙ, 
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, διδάσκοντες βάσει του Π∆ 
407/1980,  οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Με απόφαση της ΓΣΕΣ, 
µπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρµογών, οι οποίοι κατέχουν τα 
εκ του νόµου προβλεπόµενα τυπικά προσόντα και εφόσον η δυνατότητα αυτή 
προβλέπεται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ. Η διδασκαλία των 
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µαθηµάτων και των ασκήσεων στο ΠΜΣ, ανατίθεται από τη ΓΣΕΣ, µε απόφασή της, 
ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των µελών ΕΠ του Τµήµατος. Τα µέλη 
ΕΠ του Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής δεν επιτρέπεται να 
απασχολούνται αποκλειστικά στο ΠΜΣ.  
8.2 ∆ιαδικασία Επιλογής ∆ιδασκόντων  
Η επιλογή των διδασκόντων και η ανάθεση των µαθηµάτων του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ γίνεται 
από τη ΓΣΕΣ, µε απόφασή της, µετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των µελών 
ΕΠ του Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, το αργότερο σε ένα µήνα πριν 
την έναρξη του εξαµήνου.  
8.3 Αποζηµίωση ∆ιδασκόντων  
Η ωριαία αποζηµίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία, καθώς και η αποζηµίωση για 
µετακινήσεις ή για οποιοδήποτε άλλο ανατιθέµενο µεταπτυχιακό έργο, ρυθµίζονται µε 
απόφαση της ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.  
8.4 Περιορισµός στη ∆ιδασκαλία Μαθηµάτων και Επίβλεψη ∆ιπλωµατικών Εργασιών  
Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων, που δύναται να διδάξει µέλος ΕΠ ή ∆ΕΠ στο ΠΜΣ-
ΧΛ&∆, είναι δύο (2) ανά εξάµηνο, αλλά δύναται να αναπροσαρµοσθεί µε απόφαση της 
ΓΣΕΣ.  
Ο µέγιστος αριθµός διπλωµατικών εργασιών, που δύναται να αναλάβει µέλος ΕΠ ή ∆ΕΠ 
για επίβλεψη, είναι πέντε (5) για κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Εάν το θέµα εκτείνεται πέραν 
του ενός γνωστικού πεδίου, τότε είναι δυνατή η συνεργασία δύο µελών ΕΠ ή ∆ΕΠ ως 
επιβλέποντες.   
8.5 Λόγοι Αντικατάστασης ∆ιδάσκοντος  
Εάν καταδειχθεί ότι ο διδάσκων δεν ικανοποιεί πλήρως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6.4 
του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας, καθώς και ότι  δεν τηρεί τις διατάξεις του 
παρόντος ή κάθε άλλη διάταξη σχετική µε τη λειτουργία του ΠΜΣ, τότε είναι δυνατή η 
αντικατάστασή του µε απόφαση της ΓΣΕΣ, µετά από Εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 9.1 Λειτουργεί Γραµµατεία του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ µε επικεφαλής υπάλληλο, που θα 

επιλαµβάνεται των θεµάτων: εγγραφές φοιτητών, τήρηση φακέλων βαθµολογίας, 
αξιολογήσεις διδασκόντων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, 
ενηµέρωση για διάφορες υποτροφίες, δάνεια και για άλλα προγράµµατα σπουδών, 
υποστήριξη στο εργαστήριο Η/Υ και στη βιβλιοθήκη κ.λπ. συναφή.  

 9.2 Η Γραµµατεία του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ διεκπεραιώνει τρέχοντα θέµατα, που αφορούν 
στο διδακτικό προσωπικό, στους σπουδαστές, στο πρόγραµµα, στις επαφές µε τις 
διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα και στις δηµόσιες σχέσεις του 
ΠΜΣ.  

 9.3 Στη Γραµµατεία δύναται να προσλαµβάνονται υπάλληλοι µε συµβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.  

 9.4 Επικεφαλής της Γραµµατείας ορίζεται, µε αντικειµενικές, διαφανείς και 
αδιάβλητες διαδικασίες, από τη Συντονιστική Επιτροπή διαµέσου της Επιτροπής 
Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, πτυχιούχος ΑΕΙ, που διαθέτει τα κατά τη 
δηµόσια προκήρυξη της θέσης προσόντα.  
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

10.1 Εκτός από τη διδασκαλία µαθηµάτων στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ µπορεί να γίνονται και 
παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες (σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από την Επιτροπή Ερευνών).  

10.2 Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να είναι:  
• Ταχύρυθµα εκπαιδευτικά προγράµµατα γενικού ή εξειδικευµένου χαρακτήρα.  
• Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στελεχών συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας.  
• Έκδοση βιβλίων, σηµειώσεων, µονογραφιών, ειδικών µελετών κ.ά.  
• Ανάληψη ερευνητικών προγραµµάτων.  

10.3 Στους παρακολουθούντες παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ 
χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό από την Συντονιστική Επιτροπή.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
11.1 Οι οικονοµικοί πόροι του ΠΜΣ µπορεί να προέρχονται:  α) Χρηµατοδότηση από το 
ΥΠΕΠΘ µε βάση το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ (άρθρο 6, παρ. 4, Ν. 
3685/2008). β) Ερευνητικά χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, εθνικά ή διεθνή. γ) 
Χορηγίες, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΓΣΕΣ. δ) ∆ίδακτρα, µετά από σύµφωνη γνώµη 
της ΓΣΕΣ. 
11.2 Η διαχείριση των εσόδων του ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας  και κατανέµονται ως εξής: 65% για τα λειτουργικά έξοδα του 
ΠΜΣ, 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, που 
αφορούν στο ΠΜΣ και 10% κρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ.  
11.3 Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στη ΓΣΕΣ και η τελευταία αποφασίζει τη 
διάθεση οικονοµικών πόρων για την αποζηµίωση των διδασκόντων, για αγορά υλικού, 
εξοπλισµού εργαστηρίων και γραφείων, βιβλίων, περιοδικές αµοιβές έκτακτου 
προσωπικού Γραµµατείας κ.λπ.  
11.4 Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στη ΓΣΕΣ και η τελευταία αποφασίζει για την 
καταβολή ή όχι διδάκτρων, το ύψος των διδάκτρων, την αναπροσαρµογή αυτών, τον 
καθορισµό των αµοιβών των διδασκόντων και σύµφωνα µε τα ισχύοντα για ανάλογα 
µεταπτυχιακά προγράµµατα άλλων φορέων.  
11.5 Στην περίπτωση καταβολής διδάκτρων από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, τα 
δίδακτρα είναι ανταποδοτικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συνεισφέρουν στην 
κάλυψη του κόστους λειτουργίας του, που ενδεικτικά συνίσταται στις πάσης φύσης 
αµοιβές, αναλώσιµα, δαπάνες µετακινήσεων, προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού, 
προµήθεια και συντήρηση εξοπλισµού και λογισµικού, δαπάνες δηµοσιότητας, διάφορα 
γενικά έξοδα κ.λπ. Η καταβολή των διδάκτρων, και µόνον στην περίπτωση που 
υφίστανται, γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την 
εγγραφή ή το αργότερο έως το τέλος της δεύτερης εβδοµάδας του πρώτου εξαµήνου και 
η δεύτερη δόση καταβάλλεται το αργότερο έως το τέλος της δεύτερης εβδοµάδας του 
δεύτερου εξαµήνου.  
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11.6 Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία καταβάλλονται δίδακτρα, επιτρέπεται 
επιστροφή διδάκτρων ανά εξάµηνο όταν υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή, 
µετά από έγγραφη αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή και εφόσον αιτιολογήσει επαρκώς 
τους λόγους στη Συντονιστική Επιτροπή το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
έναρξη των µαθηµάτων. Για την επιστροφή των διδάκτρων αποφασίζει η ΓΣΕΣ, έπειτα 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.  
11.7 Η καταβολή των αποζηµιώσεων στους καθηγητές και διδάσκοντες γίνεται σε δύο 
δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την έβδοµη εβδοµάδα κάθε εξαµήνου και η δεύτερη 
δόση καταβάλλεται µετά την παράδοση στη Γραµµατεία του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ όλων των 
αποτελεσµάτων των εξετάσεων.  

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ  
Το ΠΜΣ-ΧΛ&∆, και µόνον στην περίπτωση κατά την οποία καταβάλλονται δίδακτρα 
από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, χορηγεί κάθε έτος υποτροφίες υπό τη µορφή 
απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, µε κριτήριο την ακαδηµαϊκή 
επίδοση, στους µεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν την οικονοµική ευχέρεια 
να συµµετάσχουν στο ΠΜΣ και µε την προϋπόθεση ότι δεν λαµβάνουν υποτροφίες από 
άλλες πηγές (π.χ. ΙΚΥ). Κάθε ακαδηµαϊκό έτος χορηγούνται υποτροφίες σε τρεις (3) 
εισακτέους µεταπτυχιακούς φοιτητές, που πρώτευσαν κατά την αξιολογική κατάταξη  
εισαγωγής τους στο ΠΜΣ-ΧΛ&∆ και εφόσον το σύνολο του ατοµικού εισοδήµατος δεν 
υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ή του οικογενειακού εισοδήµατος δεν υπερβαίνει τα 30.000 
ευρώ, όπως αυτό βεβαιώνεται από το εκκαθαριστικό σηµείωµα της οικείας ∆ΟΥ. Εάν 
κάποιος από τους πρωτεύσαντες µεταπτυχιακούς φοιτητές δεν πληροί τις παραπάνω 
προϋποθέσεις ανώτατου συνολικού εισοδήµατος, την θέση του καταλαµβάνει ο αµέσως 
επόµενος µεταπτυχιακός φοιτητής µε βάση την αξιολογική κατάταξη στον πίνακα 
επιτυχόντων. Οι χορηγούµενες από το ΠΜΣ-ΧΛ&∆ υποτροφίες έχουν ως εξής:  
Ο πρώτος στην αξιολογική κατάταξη έχει ποσοστό απαλλαγής από την υποχρέωση 
καταβολής διδάκτρων 80% (ανεξάρτητα από την οικονοµική του κατάσταση), ο 
δεύτερος 60% και ο τρίτος 40%. 
Εάν περισσότεροι του ενός µεταπτυχιακοί φοιτητές βρίσκονται στην ίδια θέση 
αξιολογικής κατάταξης, τότε η υποτροφία µοιράζεται ισοµερώς.  
Οι υπότροφοι πρέπει να είναι συνεπείς µε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν µετά από 
υπόδειξη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ-ΧΛ&∆. Σε περίπτωση που ένας 
υπότροφος µεταπτυχιακός φοιτητής δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, η 
Συντονιστική Επιτροπή προβαίνει στην αφαίρεση της υποτροφίας του.  
Η ΓΣΕΣ µπορεί µε απόφασή της να καθορίσει πρόσθετες υποχρεώσεις, πέρα από την 
ακαδηµαϊκή επίδοση, για τη χορήγηση των υποτροφιών ή και να επιφέρει οποιαδήποτε 
άλλη τροποποίηση σχετικά µε τον αριθµό και το ποσοστό απαλλαγής διδάκτρων των 
υποτρόφων. Προϋπόθεση λήψης υποτροφίας είναι να µη λαµβάνει ο µεταπτυχιακός 
φοιτητής υποτροφία από άλλο φορέα.  
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονοµικής περίθαλψης (οι µη υγειονοµικά 
ασφαλισµένοι) και δελτίου µειωµένου εισιτηρίου στα µέσα συγκοινωνίας.  
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ΑΡΘΡΟ 13 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 

 
Η ορκωµοσία (απαγγελία του ειδικού όρκου) οργανώνεται σε δηµόσια ανοιχτή τελετή 
κατά το δεύτερο µήνα, µετά την ολοκλήρωση των τριών ακαδηµαϊκών εξαµήνων του 
ΠΜΣ, παρουσία του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρου του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, του ∆ιευθυντή του ΠΜΣ-ΧΛ&∆, του Προϊσταµένου και των µελών ΕΠ του 
Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής και των διδασκόντων στο ΠΜΣ. 
Το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα τυπώνεται σε καλαίσθητη ειδική περγαµηνή, για την οποία 
οι µεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν στο Ταµείο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
(Επιτροπή Ερευνών) το ποσό των 40,00 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά στη δαπάνη αγοράς 
της µεµβράνης και των εξόδων εκτύπωσής της. Με την καταβολή του ποσού οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές, πέρα από τη µεµβράνη του πτυχίου, λαµβάνουν και δύο (2) 
αντίγραφα του πτυχίου τους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ τροποποιούνται, 
µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής και 
σχετική έγκριση της ΣΕΣ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όσα θέµατα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Λογιστικής & 
Χρηµατοοικονοµικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ρυθµίζονται από τα αρµόδια, 
όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&∆ εγκρίθηκε µε την µε αριθµό  3/04-
11-2009 απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Λογιστικής 
και µε την µε αριθµό 2/18-11-2009 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ 
Σερρών και τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 10/23-11-2011 απόφαση της Γενικής  
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Λογιστικής και µε την µε αριθµό 6/06-12-
2011 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Σερρών. Επίσης, 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 28/11-03-2015 απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής και µε την µε 
αριθµό 3/2/19-03-2015 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
 
 
 


