Proslipsis.gr
Employ and Education

Απόφαση 99359/Β7 (2)/2009

sis
.g
r

Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. Β7/5915 (ΦΕΚ 383/τ.Β΄/25.2.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στην
«Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής» του Τµήµατος Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών», όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ.
Β7/66974 (ΦΕΚ 1058/τ.Β΄/27.7.2005) υπουργική απόφαση
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1789/27 Αυγούστου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ 99359/Β7 (2)/2009
Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. Β7/5915 (ΦΕΚ 383/τ.Β΄/
25.2.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στην
«Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής» του Τµήµα−
τος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής του Οικονοµι−
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών», όπως έχει τροποποιηθεί
µε την υπ’ αριθµ. Β7/66974 (ΦΕΚ 1058/τ.Β΄/27.7.2005)
υπουργική απόφαση

Αντικείµενο − Σκοπός
Αντικείµενο του προτεινόµενου ΠΜΣ είναι η παρο−
χή ειδικευµένων σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου σε
πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισµένων ξένων ΑΕΙ
στους βασικούς τοµείς της Λογιστικής και Χρηµατοοικο−
νοµικής. Σκοπός του προγράµµατος είναι η προαγωγή
της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στους παρα−
πάνω τοµείς δραστηριότητας του τµήµατος.
Πιο συγκεκριµένα το τµήµα στοχεύει:
1. Στη δηµιουργία εξειδικευµένων επιστηµόνων στους
τοµείς που είναι συµβατοί µε την ερευνητική δραστηρι−
ότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού
προγράµµατος σπουδών και µε το επιστηµονικό προ−
σωπικό του τµήµατος.
2. Στην επιµόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσε−
ων και οργανισµών του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα
για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευµένες δραστηρι−
ότητες τους, στην Ελληνική γλώσσα.
3. Στην επιµόρφωση: επιστηµόνων και στελεχών της
αγοράς στην αγγλική γλώσσα οι οποίοι θα προέρχο−
νται από χώρες της αλλοδαπής, έλληνες µε πτυχίο(α)
από το εξωτερικό που επιθυµούν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στα αγγλικά στην Ελλάδα, ανωτέρων
στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισµών
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και των οποίων
το αντικείµενο εργασίας είναι στην αγγλική γλώσσα.
4. Στην προβολή του Πανεπιστηµίου διεθνώς και στην
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε τη διεθνή επιστηµο−
νική κοινότητα και τη µεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποί−
ηση µέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται
σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσµιο επίπεδο.
5. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τις
ανάγκες της αγοράς και της οικονοµίας γενικότερα.
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ιδίως το αρθρ.6,
παραγρ. 3), ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16.7.2008 «Θεσµικό πλαίσιο για
τις µεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177/τ.Α΄/25.8.2008).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005)
«∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µο−
νάδων − Παράρτηµα ∆ιπλώµατος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
4. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/ τ.Β΄/21.1.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων».
5. Την υπ’ αριθµ. Β7/5915 (ΦΕΚ 383/τ.Β΄/25.2.2004) υπουρ−
γική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» του Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατο−
οικονοµικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών»,
όπως έχει τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. Β7/66974 (ΦΕΚ
1058/τ.Β΄/27.7.2005) υπουργική απόφαση.
6. Το απόσπασµα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδρία 14.7.2009).
7. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (συ−
νεδρία 14.7.2009).
8. Το υπ’ αριθµ. 482/22.6.2009 έγγραφο της Α.∆Ι.Π. από
το οποίο προκύπτει ότι έχει υποβληθεί στην Α.∆Ι.Π. η
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος Λογι−
στικής & Χρηµατοοικονοµικής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Αντικαθιστούµε την υπ’ αριθµ. Β7/5915 (ΦΕΚ 383/
τ.Β΄/25.2.2004) υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε τα εξής:
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ∆Ε) µε κατευθύνσεις: α) στη Λογιστική και
β) τη Χρηµατοοικονοµική.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανε−
πιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων
ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τµη−
µάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
Άρθρο 5
Χρονική ∆ιάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχια−
κού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε ένα (1) πλήρες
ηµερολογιακό έτος για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το
µερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
Το Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής του Οικονο−
µικού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το
ακαδηµαϊκό έτος 2009−2010 αναµορφωµένο το Πρόγραµ−
µα Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008.

Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων
1. Για την απόκτηση των τίτλων του Μ∆Ε απαιτείται:
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων.
β) Επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) µαθήµατα.
γ) Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας.
Το πρόγραµµα του ΠΜΣ προβλέπει τη λειτουργία
δύο τµηµάτων φοίτησης: 1) για σπουδαστές πλήρους

Άρθρο 2
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φοίτησης και 2) για σπουδαστές µερικής φοίτησης. Το
πρόγραµµα µερικής φοίτησης θα απευθύνεται σε στε−
λέχη επιχειρήσεων ή οργανισµών.
Τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και στις
δυο κατευθύνσεις της Λογιστικής και της Χρηµατοοικο−
νοµικής παρέχονται και στην Αγγλική γλώσσα.
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονοµή του Μ∆Ε ορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ (30 Πιστωτικές Μονάδες − ΠΜ)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΠΜ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
AAA 315 Χρηµατοοικονοµική των Επιχειρήσεων (Corporate
Finance) 5
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Ι (Financial Accounting I) 5
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λογιστική (Qunantitat’ive Methods in
Accounting) 5
Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) 5
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική II (Financial Accounting II) 5
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (1 από τα παρακάτω 4)
Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου (Money and Capital Markets)
5
Σύγχρονες Μορφές Χρηµατοδότησης (Modern Types of
Financing) 5
Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία (Financial Econometrics) 5
Φορολογική Νοµοθεσία και Σχεδιασµός (Tax Legislation and
Planning) 5
ΕΞΑΜΗΝΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ (30 ΠΜ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΠΜ)
∆ιοικητική Λογιστική (Managerial Accounting) 5
Θεωρία ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International
Accounting Standards’ Theory) 5
Ελεγκτική (Auditing) 5
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποτίµηση Επιχειρήσεων
(Business Analysis and Valuation) 5
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (2 από τα παρακάτω 8)
Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα: Λογιστική και Αποτίµηση
(Financial Derivatives: Accounting and Valuation) 5
Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Principles of Corporate
Governance) 5
∆ιαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Equity Portfolio
Management) 5
Τραπεζική (Banking) 5
∆ιεθνής Φορολογία Κεφαλαίου και Επενδυτικές Αποφάσεις
(International Capital Taxation and Investment Decisions) 5
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα και Εσωτερικός Έλεγχος
(Accounting Information Systems and Internal Control) 5
Λογιστική ∆ηµόσιου Τοµέα (Public Sector Accounting) 5
Σύγχρονα Θέµατα Έρευνας στη Λογιστική (Contemporary
Research Issues in Accounting) 5
ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΠΜ)
ΑΑΑ989: Συλλογή στοιχείων,
Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση ∆ιπλωµατικής
Εργασίας 15
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ (30 Πιστωτικές Μονάδες−ΠΜ)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΠΜ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΑΑΑ315: Χρηµατοοικονοµική των Επιχειρήσεων (Corporate
Finance) 5
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική (Financial Accounting) 5
Ποσοτικές µέθοδοι στη Χρηµατοοικονοµική (Quantitative
Methods in Finance) 5
Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου (Money and Capital Markets)
5
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Σύγχρονες Μορφές Χρηµατοδότησης (Modern Types of
Financing) 5
Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία (Financial Econometrics) 5
ΕΞΑΜΗΝΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ (30 ΠΜ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΠΜ)
Χρηµατοοικονοµικά Παράγωγα (Financial Derivatives) 5
∆ιαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Equity Portfolio
Management) 5
Τραπεζική (Banking) 5
Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση & Αποτίµηση Επιχειρήσεων
(Business Analysis and Valuation)
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (2 από τα παρακάτω 11)
Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Principles of Corporate
Governance) 5
Μικροδοµή Αγορών και Προσοµοιώσεις Συναλλαγών (Market
Microstructure and Dealing Room Simulations) 5
Ναυτιλιακά Χρηµατοοικονοµικά (Shipping Finance) 5
Θεωρία ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International
Accounting Standards’ Theory) 5
Χρηµατοοικονοµικά Ακίνητης Περιουσίας 5
Πιστωτικοί Κίνδυνοι και Παράγωγα
Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk and Credit Derivatives) 5
∆ιεθνής Φορολογία Κεφαλαίου και Επενδυτικές Αποφάσεις
(International Capital Taxation and Investment Decisions)
Συµπεριφορική Χρηµατοοικονοµική (Behavioral Finance)
Υπολογιστική Χρηµατοοικονοµική (Computational Finance)
∆ιαχείριση Κινδύνων (Risk Management) 5
Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής (Contemporary Research
Issues in Finance) 5
ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΠΜ)
ΑΑΑ989: Συλλογή στοιχείων, Επεξεργασία, Συγγραφή και
Παρουσίαση ∆ιπλωµατικής Εργασίας 15
2. Το πρόγραµµα χαρακτηρίζεται ως υπερεντατικό και
αντιστοιχεί σε εβδοµήντα πέντε (75) πιστωτικές µονά−
δες. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβαλει
κάθε φοιτητής για την απόκτηση του Μ∆Ε αποτιµάται
στις δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες που
αντιστοιχούν σε πενήντα δύο (52) πλήρεις εβδοµάδες
διδασκαλίας, προετοιµασίας και εξετάσεων, χωρίς να
προβλέπονται φοιτητικές διακοπές. Αναλυτικότερα για
κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών απαιτού−
νται από τον κάθε φοιτητή εκατόν πενήντα (150) ώρες
εργασίας, ενώ για την εκπόνηση της διπλωµατικής ερ−
γασίας απαιτούνται τετρακόσιες πενήντα (450) ώρες
εργασίας.

Άρθρο 7
Αριθµός Εισακτέων
Το πρόγραµµα προσφέρεται σε τµήµατα πλήρους φοί−
τησης και µερικής φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων.
Ο ετήσιος αριθµός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε εκατόν ογδόντα (180) άτοµα και θα κατανέµεται
µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τµήµατος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ διδάσκουν µέλη ∆ΕΠ του οικείου Τµήµατος
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και άλ−
λων Τµηµάτων του ιδίου Ιδρύµατος ή άλλων Τµηµάτων
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. Επί−
σης, στο ΠΜΣ µπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες
διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
αρθρ. 5, παραγρ. 1 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Για τη λειτουργία του προγράµµατος θα χρησιµοποι−
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή του ΟΠΑ. Αυτή
περιλαµβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλι−

2

Proslipsis.gr
Employ and Education
σµένους µε σύγχρονα µέσα διδασκαλίας και ηλεκτρο−
νικούς υπολογιστές, τη βιβλιοθήκη και το Υπολογιστικό
Κέντρο του ΟΠΑ, CD−Βιντεοθήκη, και τα εργαστήρια του
Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής.

Άρθρο 12
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Το παρόν ΠΜΣ θα λειτουργήσει το ακαδηµαϊκό έτος
2009−2010 µε την παρούσα µορφή.
Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα υπουργική
απόφαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρµόδια όργανα
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει το ακαδηµαϊκό έτος 2009−
10, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της
λειτουργίας του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/6.7.2008).

Σύνολο 780.000,00
β) Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα και από
άλλες πηγές.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
α) Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ−
γίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των 780.000,00 ευρώ και αναλύεται
ως εξής:
Κατηγορίες ∆απανών (ποσά σε ευρώ)
Αµοιβές −Αποζηµιώσεις (διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού) 530.000,00
∆απάνες για αναλώσιµα και άλλες προµήθειες 90.000,00
Υποτροφίες 20.000,00
Υλικοτεχνική υποδοµή 80.000,00
Γενικές ∆απάνες 60.000,00

Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2009
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