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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάγκη ίδρυσης του ΠΜΣ στην Φοροτεχνικη και Νομοθεσια Επιχειρησεων  

αναφέρεται στην συνεχιζόμενη  οικονομική κρίση η οποία ωθεί την ανάγκη για 

ολιστικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των 

οικονομικών δεδομένων με έμφαση στην διεύρυνση της φορολογίας και της 

νομοθεσίας των επιχειρήσεων. Η χώρα μας έχει βιώσει και βιώνει ένα εναλλακτικό 

μοντέλο ενοποίησης των λογιστικών πρακτικών τόσο με τα Ευρωπαϊκά όσο και με τα 

Αμερικανικά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Ο κυκεώνας των νομών και των 

διατάξεων έχει αναδομήσει τις θεμελιωθείς αρχές της λογιστικής και την νομοθεσίας 

των επιχειρήσεων στην χώρα μας και έχει καταστήσει την εναλλαγή των προτύπων ως 

αναπόσπαστο μέρος των μεταρρυθμίσεων. 

Μέσα σε αυτό το φάσμα των αλλαγών τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολύ περισσότερο 

τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει όχι μόνο να ακολουθούσουν την εξέλιξη 

των πραγμάτων αλλά θα πρέπει να καινοτομήσουν τόσο σε προπτυχιακό αλλά πολύ 

περισσότερο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προσφέροντας στους φοιτητές όχι μόνο 

εφαρμοσμένα μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά πολύ περισσότερο καινοτόμα που 

σκοπό έχουν την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της γνώσης στους 

αποφοίτους τους. 

Η εξέλιξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων κρίνεται όχι μόνο αναγκαία αλλά και 

επιτακτική από τη γεωμετρική πρόοδο της επιστήμης της λογιστικής και πολύ 

περισσότερο στους τομείς της φορολογικής λογιστικής και νομοθεσία των 

επιχειρήσεων τομείς οι οποία και σηκώνουν το βάρος των μεταρρυθμίσεων.  

Σε αντιδιαστολή με τα Eυρωπαϊκά και Aμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα, το 

μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας παραθέτοντας σε στέρεες βάσεις τόσο την 

θεωρία της εφαρμοσμένης φορολογικής λογιστικής και συμβουλευτικής όσο και της 

νομοθεσία των επιχειρήσεων δίνοντας την δυνατότητα όχι μόνο για πλήρη κατανόηση 

και εφαρμογή των γνώσεων της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και της ευρωπαϊκής μέσω 

των εξειδικευμένων μαθημάτων. 

Στον Ελλαδικό χώρο ο όποιος κατακλύζεται από μεταπτυχιακά προγράμματα στην 

χρηματοοικονομική–τραπεζική και διοίκηση επιχειρήσεων το μεταπτυχιακό αυτό 

πρόγραμμα προσθέτει μέσω των μαθημάτων βασισμένα στην νομοθεσία περί ΕΛΠ των 

νέων φορολογικών νόμων, της νέας νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις αλλά και των νέων 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, νέες προοπτικές στην αναδόμηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές δονήσεις που προέρχονται από 

ξεπερασμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα όποια κυριαρχούσαν επί 

πολλά έτη στην χώρα μας χωρίς την δυνατότητα εξέλιξης και προσαρμογής. 

Ιδιαίτερα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Φορολογική Λογιστική και 

Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων με έμφαση στην νομοθεσία, θεωρείται το 

κατάλληλο πρόγραμμα για παρακολούθηση τόσο από αποφοίτους οικονομικών 

σχολών, λογιστικής, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής, ελεγκτικής ή διοίκησης 

επιχειρήσεων αλλά και όσο από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, προσφέροντας την 

κατάλληλη ευελιξία για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα είναι ακόμη κατάλληλο και για αλλοδαπούς φοιτητές διότι προσφέρονται 
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όλα τα μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα καθιστώντας κατάλληλο σε ένα ευρύ 

φάσμα φοιτητών τόσο από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες όσο και από τις χώρες της 

ανατολικής μεσόγειου. 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω πλεονεκτήματα αλλά και τις σύγχρονες τάσεις στο 

επάγγελμα του εξειδικευμένου Συμβούλου - λογιστή και ελεγκτή, οι οποίες 

προέρχονται από την υιοθέτηση και εναρμόνιση ευρωπαϊκών και αμερικανικών 

πρακτικών στην λογιστική τυποποίηση, το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας ως επισπεύδων τμήμα και του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών εισηγείται την επανίδρυση νέου προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών με τίτλο «Φοροτεχνική και Νομοθεσία των Επιχειρήσεων» που θα 

ανταποκρίνεται στις νέες πρακτικές της Φορολογίας, της Νομοθεσίας αλλά και της 

Συμβουλευτικής έτσι ώστε οι απόφοιτοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους 

τυποποίησης στις φορολογικές και ελεγκτικές εργασίες καθιστώντας τους ως 

επαγγελματίες αλλά και ως επιστήμονες ανωτάτου επίπεδου που θα μπορούν να 

εργαστούν τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο παγκόσμιο.  
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1. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1.1 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  

Το Τ.Ε.Ι Δ. Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1976. Oι κτιριακές του εγκαταστάσεις στο νομό 

Κοζάνης βρίσκονται στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας και 

καταλαμβάνουν έκταση άνω των 200 στρεμμάτων, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Διαθέτει όλους τους απαραίτητους χώρους για την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία 

αλλά και την καθημερινή ζωή των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών αλλά και των 

εργαζόμενων. 

Το κύριο κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από 3 πτέρυγες, διαθέτει δύο 

αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, ενώ στον ισόγειο χώρο 

βρίσκονται το εστιατόριο και το κυλικείο. 

Στο χώρο του ΤΕΙ λειτουργεί Σπουδαστική Εστία, που φιλοξενεί 390 σπουδαστές σε 

δίκλινα δωμάτια. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ περιλαμβάνουν κλειστό 

γυμναστήριο και ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, δίνοντας την ευκαιρία στους 

σπουδαστές να αθλούνται ατομικά ή ομαδικά και να συμμετέχουν σε πρωταθλήματα 

διαφόρων αγωνισμάτων. 

Στον ίδιο χώρο στεγάζεται το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε), το οποίο 

φιλοξενεί την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος, προωθημένα εργαστήρια, 

καθώς και μηχανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

1.2 Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 Το Τμήμα "Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής" της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα (Π.Δ. 90, 

ΦΕΚ Α, 130/05-06-2013, αρθρ. 2 παρ. 4, β τον Ιούνιο του 2013 (σχέδιο "Αθηνά"). Το 

νέο τμήμα προέκυψε από τη συγχώνευση του τμήματος Λογιστικής με το Τμήμα 

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών και έχει το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής. Το νέο τμήμα μεταφέρει έτσι την προηγούμενη εξειδίκευση, διδακτική 

και ερευνητική, στα δύο αυτά γνωστικά πεδία.Το τμήμα έχει έδρα την Κοζάνη και ξεκίνησε 

τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2013- 14. 

1.3 Στελέχωση 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το 

ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 απαρτίζεται συνολικά από 11 μέλη ΕΠ: 4 καθηγητές, 3 

αναπληρωτές καθηγητές, 1 επίκουρο καθηγητή, 3 καθηγητές εφαρμογών και από δύο (2) 

μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΤEΠ) για την υποστήριξη των 

εργαστηρίων. 

Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από μια (1) υπάλληλο που εργάζεται 

στη γραμματεία. 
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1.4 Ερευνητικός Προσανατολισμός του Τμήματος 

Η λειτουργία του νέου Τμήματος το Σεπτέμβριο του 2013, μετά τη συγχώνευση των 

Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσε την ήδη σημαντική και 

πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα των μελών των δύο Τμημάτων. 

Η συμπληρωματικότητα των δύο αντικειμένων επιτρέπει την εντονότερη συνεργασία και 

συνέργειες μεταξύ συγγενών αντικειμένων. Ένα από τα αποτελέσματα είναι η δημιουργία 

ερευνητικών εργαστηρίων που θα διευρύνει το ερευνητικό έργο. 

 Στο ήδη υπάρχον Εργαστήριο «Διαχείριση Ρίσκου» αναμένεται να προστεθούν τρία ακόμη 

και έτσι σύντομα θα υπάρχουν τα εξής εργαστήρια: Εργαστήριο Διαχείριση Ρίσκου 

Εργαστήριο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Εργαστήριο Επιχειρησιακού 

Δικαίου και Λογιστικών Εφαρμογών, Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, Χαρακτηριστικό του τμήματος είναι η πολύπλευρη ερευνητική ανάπτυξη που 

προέρχεται από τις διαφορετικές εξειδικεύσεις των μελών του στο πλαίσιο των γνωστικών 

τους αντικειμένων.  

Η συγχώνευση μάλιστα των δύο τμημάτων αύξησε τη δυνατότητα αυτή. Οι ερευνητική 

θεματολογία κινείται σε τομείς της οικονομίας, της διοίκησης επιχειρήσεων συνδυάζοντας 

τη χρήση ερευνητικών εργαλείων πέραν από τους τομείς αυτούς όπως είναι τα μαθηματικά. 

Ακόμη, είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη του τμήματος πέραν των θεωρητικών γνώσεων 

μεταφέρουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία δεδομένου ότι πολλά από τα μέλη ΕΠ 

προέρχονται από τον επαγγελματικό τομέα. Ο συνδυασμός των θεωρητικών γνώσεων με την 

επαγγελματική εμπειρία αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα ιδιαίτερα στην εφαρμοσμένη 

έρευνα που είναι και το ζητούμενο.  

Αναλυτικότερα τα ενδιαφέροντα των μελών Ε.Π. του τμήματος εστιάζουν στα ακόλουθα 

ερευνητικά πεδία: Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, διαχείριση ρίσκου, νέα χρηματοδοτικά 

εργαλεία. χρηματιστηριακά παράγωγα, κεφαλαιαγορά και διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κλαδική λογιστική, εξαγορές και 

συγχωνεύσεις. Υποδείγματα επιχειρησιακής έρευνας, οικονομετρικά μοντέλα. Μοντέλα 

αποδοτικότητας επιχειρήσεων και τραπεζών, μοντέλα αποτίμησης. Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και χρηματοδότηση. Περιφερειακή ανάπτυξη και χρηματοδότηση, 

διασυνοριακές οικονομικές σχέσεις. Κοινωνική οικονομία, συνεταιρισμοί, συνεταιριστική 

πίστη. Μάρκετινγκ υπηρεσιών, οικονομική συμπεριφορά, εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα Καινοτομία, διανοητικό κεφάλαιο, διαχείριση γνώσης, 

ιστορία επιχειρηματικότητας. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πόρων και υπηρεσίες 

πολυμέσων. 

1.5 Ερευνητικές εκροές- Αναγνώριση ερευνητικού έργου 
 

Οι ερευνητικές εκροές του Τμήματος, με κάθε μορφή, έφθασε τις 335 εργασίες την πενταετία 

2009-2013. Οι δημοσιεύσεις αυτές παρήχθησαν από τα 11 μέλη του σημερινού Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Αυτό επιδεικνύει μια δυναμική του τμήματος όσον 

αφορά το ερευνητικό έργο που αναμένεται να ενταθεί τα προσεχή έτη. Από την αναλυτική 

εξέταση των δημοσιεύσεων παρατηρείται ότι το κύριο μέρος αφορά στις δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές, (102 δημοσιεύσεις), στις οποίες μπορούν να προστεθούν 

και αυτές που αφορούν στα κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, (19 εργασίες). 
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 Περαιτέρω, οι δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, (122 δημοσιεύσεις), αποτελούν 

σημαντικό τμήμα του συνόλου των δημοσιεύσεων. Τα τρία αυτά μέρη του ερευνητικού 

έργου, που συνήθως υφίστανται τη πλέον διεξοδική κρίση από ανεξάρτητους κριτές, 

αποτελούν το 73% των δημοσιεύσεων. Πέραν των κατηγοριών αυτών σημαντική είναι και η 

έκδοση βιβλίων από μέλη του τμήματος, φθάνοντας τα 62 βιβλία την περίοδο αυτή. 

Εξαιρετικά σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά 

προγράμματα όπως το INTERREG. 

Υπάρχει πολύπλευρη αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος, διότι 

πέραν των ετεροαναφορών, σημαντική αναγνωρισιμότητα εμφανίζεται σε όλες σχεδόν τις 

κατηγορίες, που αναμένονται από ένα Τμήμα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Κατά την 

πενταετία 2009-2013, καταγράφονται 777 ετεροαναφορές σε δημοσιεύσεις των μελών Ε.Π. 

του Τμήματος. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εταροαναφορών αφορούν σε δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά, 

(που ανέρχονται σε 102 την περίοδο αυτή). Ουσιαστικά, οι ετεροαναφορές είναι σημαντικά 

μεγαλύτερες του μέσου όρου του συνόλου των δημοσιεύσεων. Πέραν των ετεροαναφορών, 

η αναγνώριση εμφανίζεται στη συμμετοχή μελών Ε.Π. του Τμήματος αφενός σε Επιτροπές 

Επιστημονικών Συνεδρίων και Περιοδικών και αφετέρου σε προσκλήσεις για διαλέξεις. 

Ιδιαίτερα μπορεί να σημειωθεί η παρουσία μελών του τμήματος σε διεθνείς οργανισμούς 

ως μέλη των επιστημονικών επιτροπών των οργανισμών αυτών (ICA, CIRIEC). 

Διαρκής είναι η συμμετοχή μελών Ε.Π. σε Επιτροπές Συνεδρίων, κυρίως διεθνών, όπου 

υπάρχουν συμμετοχές σε 24 διεθνή συνέδρια. Παράλληλα, διαρκής είναι και η συμμετοχή 

σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών όπου στην πενταετία αναφέρονται 22 

συμμετοχές. Επίσης, συνεχής είναι και η παρουσία σε 8 διαλέξεις, ιδιαίτερα σε πανεπιστήμια 

του εξωτερικού όπου την πενταετία υπάρχουν 15 προσκλήσεις. 

Η πολύπλευρη και ταυτόχρονα έντονη αναγνώριση των μελών του δείχνουν τη δυναμική του 

Τμήματος που ασφαλώς θα αυξηθεί ιδιαίτερα τα επόμενα έτη με την ώθηση που θα δώσει 

η λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

1.6 Βιβλιοθήκη & Διδακτικό Υλικό  
 

Το τμήμα δεν διαθέτει δική του βιβλιοθήκη, αλλά εξυπηρετείται από την Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είναι σχετικά καλά εξοπλισμένη. 

Συγκεκριμένα, η κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας υποστηρίζει: τον 

δανεισμό 20.000 βιβλίων σε ποικίλους τομείς (εκ των οποίων περίπου το 40 % αφορούν στην 

οικονομική επιστήμη). την πρόσβαση σε συνδρομητικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων 

(Web of Science κλπ). την πρόσβαση στο Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - 

HEALLink. την πρόσβαση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης την πρόσβαση στα 

διαπανεπιστημιακά συστήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών της χώρας (Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης, ΑΡΤΕΜΙΣ, Ζέφυρος κλπ). 

Σημαντική βοήθεια μπορεί να προσφέρει η αξιοποίηση της επίκαιρης αποδελτίωσης άρθρων 

στα αντικείμενα ιδιαίτερα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής. Πέραν της κλασσικής 

λειτουργίας της, η βιβλιοθήκη παρέχει σεμιναριακή εκπαίδευση σε τακτά χρονικά 

διαστήματα σε φοιτητές σχετικά με την παρουσίαση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, τη 

χρήση του OPAC (Online Public Access Catalog), των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την 
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εξοικείωση με τα πληροφοριακά εργαλεία και τις πηγές του διαδικτύου (βάσεις δεδομένων, 

ηλεκτρονικά περιοδικά, μηχανές και μετά-μηχανές αναζήτησης, κ.α.).  

Επίσης, το προσωπικό της βιβλιοθήκης επικουρικά υποβοηθά και υποστηρίζει τους φοιτητές 

στη σωστή συγγραφή της επιστημονικής εργασίας (τη δομή των πτυχιακών ή μεταπτυχιακών 

εργασιών). Συγκεκριμένα, δίνονται οδηγίες στους φοιτητές όσον αφορά στην εκπόνηση των 

εργασιών και πτυχιακών για: τις στρατηγικές αναζήτησης/έρευνας. τις αξιολογημένες πηγές 

πληροφόρησης. τα στάδια συγγραφής. το σχεδιασμό των βιβλιογραφικών αναφορών. τα 

συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών (MLA, HARVARD, κτλ.). Οι φοιτητές του Ιδρύματος 

αλλά και οι αλλοδαποί σπουδαστές, οι οποίοι έρχονται μέσω κοινοτικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις (3) τίτλους βιβλίων κι εφόσον δεν 

εκκρεμεί προηγούμενος δανεισμός.  

Ο  χρόνος δανεισμού ορίζεται στις δεκαπέντε μέρες για τίτλους που υπάρχουν σε δύο (2) 

τουλάχιστον αντίτυπα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι οκτώ (8) 

τίτλους βιβλίων και ο χρόνος δανεισμού έχει οριστεί στις εικοσιπέντε (25) ημέρες με 

δικαίωμα ανανέωσης. Το αναγνωστήριο καταλαμβάνει 100 τ.μ. του συνολικού χώρου της 

Βιβλιοθήκης (200 τ.μ.) και διαθέτει 100 θέσεις εργασίας (30 εκ των οποίων διαθέτουν και 

χρήση Η/Υ). Το ωράριο λειτουργίας της είναι ικανοποιητικό, καθώς εξυπηρετεί κάθε μέρα 

μέχρι τις 15:00, και δυο μέρες τη βδομάδα ως τις 19:00. 

 

1.7 Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  
 

Το τμήμα διαθέτει οκτώ (8) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και έντεκα (11) αίθουσες 

διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά στα εργαστήρια, 

 το 1ο εργαστήριο διαθέτει είκοσι (40) σύγχρονους Η/Υ, έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή, 

έναν (1) βιντεοπροβολέα, έναν (1) σαρωτή και έναν (1) διαδραστικό πίνακα.  

 το 2ο εργαστήριο διαθέτει είκοσι (20) σύγχρονους Η/Υ, έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή, 

έναν (1) βιντεοπροβολέα, έναν (1) σαρωτή και έναν (1) διαδραστικό πίνακα. 

 το 3ο εργαστήριο διαθέτει είκοσι (20) σύγχρονους Η/Υ, έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή, 

έναν (1) βιντεοπροβολέα, έναν (1) σαρωτή και έναν (1) διαδραστικό πίνακα. 

 το 4ο εργαστήριο διαθέτει είκοσι (20) σύγχρονους Η/Υ, έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή, 

έναν (1) βιντεοπροβολέα, έναν (1) σαρωτή και έναν (1) διαδραστικό πίνακα. 

  το 5ο εργαστήριο διαθέτει είκοσι (20) σύγχρονους Η/Υ, έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή, 

έναν (1) βιντεοπροβολέα, έναν (1) σαρωτή και έναν (1) διαδραστικό πίνακα. 

  το 6ο εργαστήριο διαθέτει είκοσι (20) σύγχρονους Η/Υ, έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή, 

έναν (1) βιντεοπροβολέα, έναν (1) σαρωτή και έναν (1) διαδραστικό πίνακα. 

  το 7ο εργαστήριο διαθέτει είκοσι (40) σύγχρονους Η/Υ, έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή, 

έναν (1) βιντεοπροβολέα, έναν (1) σαρωτή και έναν (1) διαδραστικό πίνακα. 

  το 8ο εργαστήριο διαθέτει είκοσι (20) σύγχρονους Η/Υ, έναν (1) δικτυακό εκτυπωτή, 

έναν (1) βιντεοπροβολέα, έναν (1) σαρωτή και έναν (1) διαδραστικό πίνακα. 

 Να σημειωθεί ότι το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο από το ΥΠΔΒΜΘ για διεξαγωγή 

εξετάσεων στις δεξιότητες και την Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Α' και Β' επίπεδο). 10 

Τα δυο εργαστήρια συνολικών εργαστηριακών θέσεων 80 ατόμων δύναται να 

χρησιμοποιηθούν και για εξειδικευμένες παρουσιάσεις με τη χρήση Η/ Υ στα πλαίσια των 

Ασκήσεων Πράξης. Επιπλέον, ένα εργαστήριο πληροφορικής, πέραν των ωρών των 
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εργαστηριακών μαθημάτων, διατίθενται στους φοιτητές για ελεύθερη χρήση. Στην αρχή 

κάθε εξαμήνου ορίζονται και ανακοινώνονται οι ώρες ελεύθερης χρήσης. Οι πρακτικά 

ασκούμενοι φοιτητές εποπτεύουν και υποστηρίζουν τους χώρους κατά τη διάρκεια της 

ελεύθερης χρήσης. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις 

Ο εσωτερικος κανονισμός του μεταπτυχιακού είναι πλήρης συμβατος με τον 

κανονισμό του τμήματος και τον κανονισμό των μεταπτυχιακών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Άρθρο 2. Αντικείμενο - Σκοπός 

Η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Φοροτεχνικη και Νομοθεσια 

Επιχειρησεων έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων Λογιστικών, 

Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Διοίκησης  και στον τομέα της Φορολογικής Λογιστικής και 

Ελεγκτικής  Επιχειρήσεων. 

Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι οι εξής: 

  Η  εφαρμογή και επιστημονική κατάρτιση των Ελληνικών Φορολογικών Λογιστικών 

και Ελεγκτικών Προτύπων στις επιχειρήσεις 

  Η πλήρη επιστημονική κατανόηση και έρευνα πάνω στα αντικείμενα  και στις 

σύγχρονες τάσεις  στη Φορολογική Λογιστική και Νομοθεσία  των επιχειρήσεων. 

  Την εφαρμογή σε συνθήκες αγοράς των νομών και των διατάξεων της Φορολογίας, 

της Λογιστικής αλλά και  του Εσωτερικού  και Εξωτερικού Ελέγχου των επιχειρήσεων. 

 Την εφαρμογή Συμβουλευτικών πρακτικών στην φορολογία των επιχειρήσεων και 

φυσικών προσώπων. 

  Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

  Η κάλυψη των αναγκών σε ανώτατο μεταπτυχιακό επίπεδο για διοικητικά στελέχη 

επιχειρήσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 

  Η πλήρης κατανόηση της φορολογικής  λογιστικής όπως η παρακολούθηση και 

ανάλυση των φορολογικών πρακτικών τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε νομικά αλλά και 

η εφαρμογή της νομοθεσίας των επιχειρήσεων τόσο από δημοσίους φορείς όσο και από  

ιδιωτικούς. 

 

Άρθρο 3.Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Ο μεταπτυχιακό δίπλωμα απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και 

επιτυχημένη εξέταση σε 12 μαθήματα και μετά από προφορική εξέταση της Διπλωματικής 

Εργασίας του φοιτητή.  

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην: 

«ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)» και στην Αγγλική γλώσσα «Master of 

Science (M.Sc) in TAX CONSULTANCY AND BUSINESS LEGISLATION»  

Ο τίτλος απονέμεται από  το τμήμα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»  της 

Σχολής Διοικησης και Οικονομιας  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 
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Άρθρο 4. Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους Οικονομικών 

τμημάτων, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής,  Ελεγκτικής, 

Τραπεζικής και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

της ημεδαπής ή / και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως επίσης 

σε αποφοίτους Νομικής και Πολιτικών Επιστημών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή 

γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Άρθρο 5. Χρονική Διάρκεια 

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Λογιστική 

και Ελεγκτική θα είναι 3 εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο θα διατίθεται για την 

εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 12 

εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα 

πρέπει να ολοκληρώνει το ΠΜΣ σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει μέχρι ένα έτος την 

φοίτηση του εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι αναστολής φοίτησης.  

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

(ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των 

οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, και σε πέντε (5) 

διδακτικά εξάμηνα για πρόγραμμα μερικής φοίτησης, εκ των οποίων το πέμπτο διατίθεται 

για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

 

Άρθρο 6. Προγράμμα Μαθημάτων 

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TAX 

CONSULTANCY AND BUSINESS LEGISLATION) των επιχειρήσεων με την επιτυχή ολοκλήρωση 

των σπουδών τους: 

 Να είναι σε θέση να συμπληρώνουν φορολογικά έντυπα τόσο των φυσικών όσο και 

των νομικών προσώπων. 

 Να είναι σε θέση να αναλύουν τις εναλλακτικές φορολογικές πρακτικές και να 

συμβουλεύουν επαρκώς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. 

  Να τηρούν λογιστικά αρχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη 

φορολογία, τα ΕΛΠ, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). 

  Να καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία 

και να αναλύουν τις φορολογικές προεκτάσεις των λογιστικών δεδομένων 

  Να συλλέγουν, να καταγράφουν να αναλύουν αλλά και να κρίνουν τη 

χρηματοοικονομική και φορολογική κατάσταση τόσο των επιχειρήσεων αλλά και των 

φυσικών προσώπων  

  Να αποκομίσουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης φορολογικών -λογιστικών και 

ελεγκτικών προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία 

προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες στη σχετική επιστήμη. 

  Να έχουν την ικανότητα διείσδυσης στη θεωρία αλλά και στην πράξη των νέων 

φορολογικών και ελεγκτικών προτύπων.  

 Να μπορούν να συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με 

βάση τόσο τα ΕΛΠ όσο και ΔΛΠ 



11 
 

 Να μπορούν να ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες προβλέπονται τόσο 

από τα ΕΛΠ όσο και από τα ΔΛΠ 

 Να μπορούν να εφαρμόζουν την κοστολόγηση αλλά και την διοικητική λογιστική 

στην κατάρτιση των προϋπολογισμών 

 Να είναι σε  θέση  να εφαρμόζουν τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου σε επιχειρήσεις, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά σε εφαρμοσμένη λογιστική,  

φορολογικά,  εργατικά και εμπορικά θέματα (ιδίως εμπορικών εταιριών). 

 Να μπορούν να εφαρμόσουν οικονομικές μεθόδους με στόχο την αξιοποίηση των 

στατιστικών δεδομένων  που αφορούν στην εφαρμοσμένη φορολογική λογιστική και 

ελεγκτική των επιχειρήσεων. 

 Να μπορούν να  αναπτύξουν  τις εφαρμοσμένες δεξιότητες και εξειδικευμένες 

γνώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοροτεχνικών και ελεγκτικών μηχανισμών 

τόσο στα Νομικά πρόσωπα του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. 

 Να έχουν αναπτύξει τις ερευνητικές δεξιότητες όσο και την κριτική σκέψη στην 

ανάλυση των φορολογικών και ελεγκτικών προτύπων 

 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του 

προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα 

μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά τη 

διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε δώδεκα  (12) 

μαθήματα  συγκεντρώνοντας 5 πιστωτικές μονάδες (credits) για το καθένα από αυτά (30 

πιστωτικές μονάδα σε κάθε εξάμηνο, σύνολο 60 μονάδες για τα μαθήματα των 2 πρώτων 

εξαμήνων). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 

Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (90) πιστωτικών μονάδων. Η γλώσσα 

διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική. Κατ' εξαίρεση και μετά από εισήγηση 

της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί η διδασκαλία των μαθημάτων να γίνει στην Αγγλική. 

 

Πρόγραμμα μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1ο  Εξάμηνο:  1st SEMESTER 

Α/Α Τίτλος μαθήματος 
Συν.  

Ωρών 
Θ Α Π/Μ (ECTS) 

1 

Γενικές Αρχές Φορολογικής 

Λογιστικής (Principles of Tax 

Accounting) 

2 1 1 5 

2 

Φορολογικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και 

Εταιριών (Business & Company Tax 

Law) 

2 1 1 5 

3 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

(ατομικές και ενοποιημένες) και 

Αποτίμηση επιχειρήσεων [Financial 

Statements (Individual & 

Consolidated) & Corporate Valuation] 

2 1 1 5 

4 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) 2 1 1 5 
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5 

Φορολογική Διοίκηση και 

Προχωρημένη χρηματοοικονομική 

ανάλυση (Tax Management and 

Advanced Financial Analysis) 

2 1 1 5 

6 

Λογιστική και Ελεγκτική Νομοθεσία 

Επιχειρήσεων (Company Accounting 

& Auditing Law) 

2 1 1 5 

  Σύνολο 12 6 6 30 

 

4.  

 

2ο  Εξάμηνο : 2nd SEMESTER 

Α/Α Τίτλος μαθήματος 
Συν.Ω

ρών 
Θ Α 

Π/Μ 

(ECTS) 

7 

Εφαρμοσμένη Φορολογική Λογιστική 

και Ελεγκτική Επιχειρήσεων (Company 

Tax Αccounting and Auditing) 

2 1 1 5 

8 

Φορολογικά / Λογιστικά αρχεία και 

στοιχεία και παραστατικά 

φορολογικών συναλλαγών (Tax / 

Accounting Records and Data and Tax 

Transaction Documents) 

2 1 1 5 

9 

Κοστολόγηση και Διοικητική 

Λογιστική (Cost and Management 

Accounting ) 

2 1 1 5 

10 

Φορολογική εγκληματικότητα,  

Οικονομική / φορολογική απάτη (Tax  

Crimes,  Economic / Tax Fraud) 

2 1 1 5 

11 
Στατιστική των Επιχειρήσεων 

(Business Statistics) 
2 1 1 5 

12 
Φορολογική Εταιρική Διακυβέρνηση 

(Tax Corporate Governance) 
2 1 1 5 

  Σύνολο 12 6 6 30 

 

   3 ο  Εξάμηνο Σπουδών: 3th SEMESTER 

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες 

(ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master 

thesis)         

         30 

ΣΥΝΟΛΟ          30 

Ο φόρτος εργασίας σε κάθε μάθημα ανέρχεται στις 150 μονάδες τόσο στο Α’ εξάμηνο 

όσο και στο Β’ δηλαδή σύνολο και στα δυο εξάμηνα 1800 ενώ στο τρίτο εξάμηνο ο φόρτο 

εργασίας ανέρχεται στα 900. Συνολικά και στα τρία εξάμηνα ο φόρτος εργασίας ανέρχεται 

στα 2700. 
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Αρθρο 7.Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα 

(40) φοιτητές. 

 

Άρθρο 8.Προσωπικό 

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. 

του  τμήματος «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»  και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε 

σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής και αλλοδαπής, με βάση το άρθρ. 36 

§ 1 Ν. 4485/2017, όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 9. Υλικοτεχνική Υποδομή 

Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισμός του Τμήματος καλύπτει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΠΜΣ. 

 

Άρθρο 10.Κόστος Λειτουργίας 

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών του ΠΜΣ. 

Ενδεικτικά εφόσον οι φοιτητές είναι 20 το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 58.000 €. 

(λ.χ. για 20 φοιτητές x 2.900,00€ = 58.000 €). 

2. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τα δίδακτρα.  

Επίσης, η χρηματοδότηση του ΠΜΣ προέρχεται από: 

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του 

φορέων σύμφωνα με το άρθρ. 43 ν. 4485/2017, 

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 

τομέα, όπως οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 

ή του ιδιωτικού τομέα,  

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 

στ) μέρος των εσόδων του Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Α.Ε.Ι., 

ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

 

Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής: 

Προϋπολογισμός 

Κατηγορίες Κόστος Συμμετοχή 

δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.800 10% 

δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές 

2.900 5% 

δαπάνες αναλώσιμων και εκπαιδευτικού υλικού 

(συγγραμμάτων, κ.λπ.) 

8.700 15% 

δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.450 2,5% 

δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς 

1.450 2,5% 
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αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 

ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 

στην οργάνωση του Π.Μ.Σ 

8.700 15% 

αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 

συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

580 1% 

αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 

του v.  4485/ 2017 

5.220 9% 

αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2.900 5% 

λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας /  

προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 

συνεδρίων / σεμιναρίων / διαλέξων / ημερίδων, δαπάνες 

εργασιών πεδίου, λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

2.900 5% 

Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 17.400 30% 

Σύνολο 58.000 100% 

 

Άρθρο 11.Συνεργασίες 

Το ΜΠΣ δύναται να διενεργήσει συνεργασίες τόσο με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ή οργανισμούς τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής στα πλαίσια των αντικειμένων 

που ασχολείται. 

 

Άρθρο 12.Επιβραβεύσεις 

Το ΜΠΣ θα ενθαρρύνει την ερευνητική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών 

σπουδαστών και των εποπτών καθηγητών στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής τους 

εργασίας.  

Συγκεκριμένα προτείνεται η επιβράβευση των δύο (2) καλυτέρων εργασιών.  

Η επιβράβευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους εκτιμάται ότι: 

• θα προάγει την εξέλιξη της επιστήμης. 

• θα ενισχύσει το επίπεδο σπουδών.  

• θα συμβάλει στην ανάδειξη του μεταπτυχιακό προγράμματος και κατ’ επέκταση 

του τμήματος όπως και του Ιδρύματος. 

• θα αναβαθμίσει το επίπεδο των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος. 

• θα ενθαρρύνει τους φοιτητές για την εκπόνηση πτυχιακών  εργασιών υψηλού 

επιπέδου και θα ενισχύσει σημαντικά το βιογραφικό ιδιαίτερα αυτών που θα 

συμμετέχουν στην εκπόνηση των εργασιών, καθώς θα διαθέτουν εργασίες σε 

επιστημονικά περιοδικά.    

 

Άρθρο 13. Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα απόφαση δύναται να ρυθμίζονται από το 

εγκεκριμένο Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τα 

αρμόδια κατά το νόμο όργανα και την ισχύουσα κειμένη νομοθεσία. 
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