
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθμ. 518/30-12-2020 
Τροποποίηση κανονισμού Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

ματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήμα-

τος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μο-

νάδων (National and Kapodistrian University of 

Athens Master of Business Administration - NKUA 

MBA)».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’83), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν.

7. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’124).

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-

κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 894/17-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΔΠΜΣ «Διοίκη-
ση Οικονομικών Μονάδων» (Β’3914).

10. Την υπ’ αρ. 1052/11-10-2018 (Β’5548) απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονι-
σμός του ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» .

11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων Τμημάτων.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-12-2020).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(10η συνεδρίαση 10-12-2020).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομι-
κών Μονάδων (National and Kapodistrian University of 
Athens Master of Business Administration - NKUA MBA)», 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων έχει 
ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρο-
νους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, ο σκοπός 
του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και 
τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοι 
του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχει-
ρήσεων και των οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού 
οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς 
και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων 
κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα 
γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις 
εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να 
διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτε-
λεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ 
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και 
η διεθνής προβολή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική, αλλά και 
με τη διεθνή οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό ή/και 
διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην 
προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου 
στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών 
οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμέ-
νων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύ-
πλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το 
επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα 
για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Το 
ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και την 
αγγλική γλώσσα. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα είναι δι-
ακριτό ως προς την υλοποίησή του από το αγγλόφωνο 
πρόγραμμα. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα στοχεύει στην 
προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από όλο τον κό-
σμο, ιδιαίτερα από όμορες χώρες αλλά και στην παροχή 
της δυνατότητας φοίτησης σε Έλληνες που στοχεύουν 
να απασχοληθούν σε πολυεθνικές εταιρίες.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Διοίκηση Οικονομικών Μο-
νάδων (National and Kapodistrian University of Athens 
Master of Business Administration - NKUA MBA)» μετά 
την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με 
βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, 
εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν και να 
αποκτήσουν μια ή και περισσότερες από τις ακόλουθες 
ειδικεύσεις:

1. Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Βank and 
Insurance Management),

2. Λογιστική (Αccounting)
3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Manage-

ment).
Στους φοιτητές του αγγλόφωνου προγράμματος 

απονέμεται ο τίτλος σπουδών στην αγγλική γλώσσα 
και στους φοιτητές του ελληνόφωνου στην ελληνική. 
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με αναφορά του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφω-
να με τον ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ 
είναι επταμελής: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων, εκ των οποίων τρία (3) μέλη 
ΔΕΠ από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, δύο (2) μέλη 
ΔΕΠ από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης, καθώς και δύο (2)εκπροσώπους των φοιτητών 
του ΔΠΜΣ. Τα μέλη ΔΕΠ εκλέγονται από τις Συνελεύσεις 
των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, για διετή θητεία 
και οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από τους 
φοιτητές του ΔΠΜΣ, για ετήσια θητεία. Ο Πρόεδρος της 
ΕΔΕ, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρ-
χονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, που έχει 
τη διοικητική στήριξη του προγράμματος. Η ΕΔΕ αποφα-

σίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα 
ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος 
και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συ-
γκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες 
δαπάνες.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ: απαρτίζε-
ται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, εκ 
των οποίων τρία (3) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών και δύο (2) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Τα μέλη ΔΕΠ της ΣΕ 
εκλέγονται από τη Συνέλευση του κάθε Τμήματος, για 
διετή θητεία. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του 
ΔΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται, με απόφαση της ΕΔΕ, μεταξύ 
των μελών της ΣΕ, με διετή θητεία. Ο Πρόεδρος της ΣΕ και 
Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο 
του ΔΠΜΣ και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον 
ν. 4458/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος 
και:

- Εισηγείται στη ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού έρ-
γου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστο-
λής φοίτησης, παράτασης σπουδών, κ.ά. και εισηγείται 
σχετικά στη ΕΔΕ.

3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: 
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμέ-
νου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Επιπλέον, 
είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον 
Αναπληρωτή του, με απόφαση της ΕΔΕ για διετή θητεία.
Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 
εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε 
θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του 
προγράμματος. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΔΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη ΕΔΕ για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
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μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΔΠΜΣ. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ 
είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπλη-
ρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απου-
σίας του. Το ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» 
υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που 
είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει ως καθήκον τη 
γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ, όπως την προε-
τοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τή-
ρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση 
βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρο 34
του ν. 4485/2017.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε 270 
άτομα για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 100 άτομα για 
το αγγλόφωνο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσι-
ας Διοίκησης είναι περίπου εξακόσιοι (600) ανά έτος σε 
σχέση και με τον αριθμό των περίπου επτακοσίων (700) 
προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των ογδόντα (80) 
διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης του ΕΚΠΑ. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προ-
σέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους 
σύνταξης του Κανονισμού.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Μάρτιο, με απόφα-
ση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ δημοσιεύεται και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για 
την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι 
σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία 
που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παρα-
ταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.

8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας 
επιπέδου τουλάχιστον Β2 για το ελληνόφωνο πρόγραμ-
μα και επιπέδου τουλάχιστον C1 για το αγγλόφωνο πρό-
γραμμα.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας δύναται να αξιολογηθεί 
και ύστερα από την διενέργεια εξετάσεων.

9. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 
καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξε-
κινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης τους βασικού πτυ-
χίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρ-
θρου 34, του ν. 4485/2017 και την παρ. 5 του άρθρου 101
του ν. 4547/2018.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου.
- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών.
- Επαγγελματική εμπειρία.
- Ερευνητική δραστηριότητα.
- Δημοσιεύσεις.
- Συστατικές επιστολές.
- Προφορική συνέντευξη (εφόσον κριθεί αναγκαίο).
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 

Πίνακα επιλεχθέντων των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στην ΕΔΕ.

Οι επιλεχθέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του ΔΠΜΣ ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ και εντός 
χρονικού διαστήματος που θα καθορίζει η Ειδική Δια-
τμηματική Επιτροπή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι υποψήφιοι με 
τον υψηλότερο βαθμό πρώτου πτυχίου. Σε περίπτωση 
μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κλη-
θούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες υποψήφιοι, με βάση 
τη σειρά τους στον πίνακα επιλεχθέντων, να εγγραφούν 
στο πρόγραμμα.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συγκε-
κριμένα:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί 
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη).

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί 
να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα παράταση σπουδών, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα για το πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης και τα τέσσερα εξάμηνα για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Έτσι, ο ανώτατος επι-
τρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζε-
ται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης και στα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Αδικαιολόγητη μη 
ολοκλήρωση των σπουδών πέραν αυτού του χρονοδια-
γράμματος οδηγεί σε ερώτημα διαγραφής του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή από το Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο επιλαμβάνεται 
η ΣΕ και αποφασίζει η ΕΔΕ.
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Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι 
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι υποχρεωτική η επι-
τυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων. 
Οι Θεματικές Ενότητες έχουν ετήσια διάρκεια και αποτε-
λούνται από τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα η κάθε μία. 
Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες. 
Σε κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχούν 30 πιστωτικές 
μονάδες. Η σειρά παρακολούθησης των Θεματικών Ενο-
τήτων από τους φοιτητές είναι αυτή που αναγράφεται 
στο πρόγραμμα σπουδών.

Η δομή του προγράμματος σπουδών για το ελληνό-
φωνο πρόγραμμα είναι ίδια με τη δομή του αγγλόφω-
νου προγράμματος. Το πρόγραμμα των μαθημάτων του 
ΔΠΜΣ παρουσιάζεται στη συνέχεια με αναφορά τόσο 
των τίτλων των μαθημάτων για το ελληνόφωνο, όσο και 
για το αγγλόφωνο πρόγραμμα (σε παρένθεση).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται, ανάλογα με το μάθημα και ύστερα 
από απόφαση της ΕΔΕ, σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχι-
ακών μαθημάτων, ή/και ερευνητική απασχόληση, ή/και 
συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Οι διαλέξεις είναι τετράωρες, τα μαθήματα ομαδο-
ποιούνται σε Θεματικές Ενότητες, οργανώνονται σε 
εξάμηνα σύμφωνα με τη σειρά που παρουσιάζονται 
στον Κανονισμό και διεξάγονται στην ελληνική για το 
ελληνόφωνο πρόγραμμα και στην αγγλική γλώσσα για 
το αγγλόφωνο. Μαθήματα του προγράμματος σπου-
δών δύναται να προσφερθούν εν συνόλω ή εν μέρει σε 
εντατικά χειμερινά ή θερινά σχολεία ύστερα από σχετική 
απόφαση της ΕΔΕ.

 
 

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων του ΔΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής: 

 
Θεματικές ενότητες – Εξαμηνιαία μαθήματα ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» 

 
Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 

(Module I: Quantitative Analysis and Business Economics) 
Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων  
(Financial Reporting and Analysis) 

(7,5) 
Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη 
Επιχειρήσεων  
(Applied Business Statistics) 

(7,5) 

Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή 
στην Επιχειρησιακή Αναλυτική 
(Research Methodology and 
Introduction to Business Analytics) 

(7,5) Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
(Managerial Economics) (7,5) 

    
Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη 

(Module II: Finance and Accounting for Executives) 
Χειμερινό εξάμηνο ECTS Εαρινό εξάμηνο ECTS 

(Fall semester) (Spring semester) 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
(Financial Management) (7,5) Χρηματοοικονομική Λογιστική 

(Financial Accounting) (7,5) 

Ανάλυση Επενδύσεων  
(Investment Analysis) (7,5) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  

(Portfolio Management) (7,5) 
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Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 
(Module III: Managerial Decision Making) 

Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(Management) (7,5) Στρατηγική Επιχειρήσεων 

(Business Strategy) (7,5) 

Διοίκηση Μάρκετινγκ  
(Marketing Management) (7,5) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  

(Human Resource Management) (7,5) 

    
Θεματική Ενότητα ΙV: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(Module IV: Special Topics in Business Administration) 
Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση 
(Management Accounting – Cost 
Accounting) 

(7,5) Έρευνα Αγοράς 
(Market Research) (7,5) 

Διοίκηση Έργου 
(Project Management) (7,5) Διοίκηση Αλλαγών 

(Management of Change) (7,5) 

 
Θεματικές ενότητες – Εξαμηνιαία μαθήματα ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» 

με ειδίκευση στην Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση 
 

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
(Module I: Quantitative Analysis and Business Economics) 

Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων  
(Financial Reporting and Analysis) 

(7,5) 
Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη 
Επιχειρήσεων  
(Applied Business Statistics) 

(7,5) 

Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή 
στην Επιχειρησιακή Αναλυτική 
(Research Methodology and 
Introduction to Business Analytics) 

(7,5) Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
(Managerial Economics) (7,5) 

    
Θεματική Ενότητα ΙΙ: Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη 

(Module II: Finance and Accounting for Executives) 
Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
(Financial Management) (7,5) Χρηματοοικονομική Λογιστική 

(Financial Accounting) (7,5) 

Ανάλυση Επενδύσεων  
(Investment Analysis) (7,5) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  

(Portfolio Management) (7,5) 
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Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(Management) (7,5) Στρατηγική Επιχειρήσεων  

(Business Strategy) (7,5) 

Διοίκηση Μάρκετινγκ  
(Marketing Management) (7,5) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  

(Human Resource Management) (7,5) 

    
Θεματική Ενότητα ΙV: Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση 

(Module IV: Bank and Insurance Management) 
Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Τραπεζική 
(Banking) (7,5) Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών 

(Commercial Bank Management) (7,5) 

Ασφάλιση  
(Insurance) (7,5) 

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - 
FinTech 
(Financial Technology - FinTech) 

(7,5) 

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Πωλήσεις 
και Bancassurance 
(Insurance Marketing, Sales and 
Bancassurance) 

(7,5) 

Αναλογιστική και Διαχείριση 
Ασφαλιστικών Κινδύνων  
(Actuarial and Insurance Risk 
Management) 

(7,5) 

 
Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» με ειδίκευση στην Τραπεζική και 
Ασφαλιστική Διοίκηση, στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας IV, επιλέγουν δύο από τα τρία 
προσφερόμενα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Το ΔΠΜΣ δύναται να μην προσφέρει μαθήματα 
της Θεματικής Ενότητας IV που έχουν αιτηθεί να παρακολουθήσουν λιγότερα από δέκα 
άτομα. 

Θεματικές ενότητες – Εξαμηνιαία μαθήματα ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» 
με ειδίκευση στην Λογιστική 

 
Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 

(Module I: Quantitative Analysis and Business Economics) 
Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων  
(Financial Reporting and Analysis) 

(7,5) 
Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη 
Επιχειρήσεων  
(Applied Business Statistics) 

(7,5) 

Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή 
στην Επιχειρησιακή Αναλυτική 
(Research Methodology and 
Introduction to Business Analytics) 

(7,5) Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
(Managerial Economics) (7,5) 

    
Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 

(Module III: Managerial Decision Making) 
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Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 
(Module III: Managerial Decision Making) 

Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(Management) (7,5) Στρατηγική Επιχειρήσεων  

(Business Strategy) (7,5) 

Διοίκηση Μάρκετινγκ  
(Marketing Management) (7,5) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  

(Human Resource Management) (7,5) 

    
Θεματική Ενότητα ΙV: Προχωρημένη Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη 

(Module IV: Advanced Accounting for Executives) 
Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση 
(Management Accounting – Cost 
Accounting) 

(7,5) Ελεγκτική Λογιστική 
(Auditing) (7,5) 

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική 
Λογιστική  
(Advanced Financial Accounting) 

(7,5) 
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 
Λογιστικής 
(Special Topics in Financial Accounting) 

(7,5) 

 
Θεματικές ενότητες – Εξαμηνιαία μαθήματα ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» 

με ειδίκευση στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
 

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
(Module I: Quantitative Analysis and Business Economics) 

Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων  
(Financial Reporting and Analysis) 

(7,5) 
Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη 
Επιχειρήσεων  
(Applied Business Statistics) 

(7,5) 

Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή 
στην Επιχειρησιακή Αναλυτική 
(Research Methodology and 
Introduction to Business Analytics) 

(7,5) Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 
(Managerial Economics) (7,5) 

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων 
(Module II: Finance and Accounting for Executives) 

Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
(Financial Management) (7,5) Χρηματοοικονομική Λογιστική 

(Financial Accounting) (7,5) 

Ανάλυση Επενδύσεων  
(Investment Analysis) (7,5) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  

(Portfolio Management) (7,5) 
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(Marketing Management) (Human Resource Management) 
    

Θεματική Ενότητα ΙV: Ειδικά Θέματα Υπηρεσιών Υγείας 
(Module IV: Special Topics in Healthcare) 

Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) 
(Health Technology Assessment) (7,5) Φαρμακοοικονομία 

(Pharmacoeconomics) (7,5) 

Συστήματα Υγείας και Στρατηγικός 
Προγραμματισμός 
(Health Systems and Strategic 
Planning) 

(7,5) 
Εφαρμοσμένα Θέματα στο Τομέα της 
Υγείας 
(Applied Topics in Healthcare) 

(7,5) 

    
Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 

(Module III: Managerial Decision Making) 
Χειμερινό εξάμηνο 
(Fall semester) ECTS Εαρινό εξάμηνο 

(Spring semester) ECTS 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(Management) (7,5) Στρατηγική Επιχειρήσεων  

(Business Strategy) (7,5) 

Διοίκηση Μάρκετινγκ  (7,5) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων  (7,5) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683Τεύχος B’ 75/15.01.2021

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων και 
μαθημάτων

Θ.Ε. Ποσοτική Ανάλυση και Οικονομικά
για Διοικητικά Στελέχη (ECTS 30) 

Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
- Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
- Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή στην Επιχειρη-

σιακή Αναλυτική
-Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
- Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
Η Θεματική Ενότητα «Ποσοτική Ανάλυση και Οικονο-

μικά για Διοικητικά Στελέχη» έχει σκοπό να παράσχει το 
απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων ποσοτικών μεθόδων 
και οικονομικής θεωρίας σε στελέχη επιχειρήσεων, ή, 
γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο που σκοπεύει να 
απασχοληθεί σε τομείς που αφορούν την λειτουργία της 
επιχείρησης με την ευρεία έννοια του όρου. Η ύλη της συ-
γκεκριμένης Θεματικής Ενότητας συνδυάζει την θεωρία 
με την πράξη, με την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων 
και εφαρμογών.

Στο μάθημα «Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών 
Καταστάσεων» αρχικά θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι 
λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση απο-
τελεσμάτων, Κατάσταση ταμειακών ροών, Κατάσταση 
μεταβολής ιδίων κεφαλαίων) και στην συνέχεια με τη 
χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και ευρέως διαθέσι-
μων προγραμμάτων (όπως είναι το Microsoft Excel) θα 
αναλυθούν οι καταστάσεις χρηματοοικονομικής πλη-
ροφόρησης και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Λογιστική πληροφόρηση
- Ισολογισμός
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Χρηματοοικονομική ανάλυση
- Ανάλυση Κοινού Μεγέθους
- Αριθμοδείκτες
- Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις
Το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή στην 

Επιχειρησιακή Αναλυτική» πραγματεύεται την βασικές 
έννοιες μεθοδολογίας έρευνας και συγγραφής μελε-
τών-άρθρων και εκθέσεων αναφοράς (reports), καθώς 
και εισαγωγικά ζητήματα επιχειρηματικής αναλυτικής 
(Βusiness analytics), δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των με-
θόδων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων για ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες 
επιχειρήσεις. Με τη βοήθεια του λογισμικού Microsoft 
Excel, θα γίνει η εφαρμογή των μεθόδων σε διάφορα 
προβλήματα διοίκησης οικονομικών μονάδων και οργα-
νισμών με δεδομένα που αντιστοιχούν σε πραγματικές 
καταστάσεις και θα συνταχθούν σχετικές εκθέσεις ανα-
φοράς. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν 
τα εξής:

- Αναζήτηση βιβλιογραφίας
- Περιεχόμενα και τρόποι συγγραφής μελετών και εκ-

θέσεων αναφοράς
- Εισαγωγή στα δεδομένα και την ανάλυσή τους
- Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων

Το μάθημα «Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη 
Επιχειρήσεων» πραγματεύεται την Στατιστική Συμπε-
ρασματολογία, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των μεθόδων 
που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
για χαρακτηριστικά ενός ή περισσοτέρων πληθυσμών 
και τη σχέση μεταξύ τους. Με τη βοήθεια του λογισμι-
κού Microsoft Excel, θα γίνει η εφαρμογή των μεθόδων 
σε διάφορα προβλήματα διοίκησης οικονομικών μονά-
δων και οργανισμών με δεδομένα που αντιστοιχούν σε 
πραγματικές καταστάσεις. Τα θέματα που θα καλυφθούν 
περιλαμβάνουν τα εξής:

- Διατύπωση προβλημάτων
- Ανάλυση διακύμανσης
- Παλινδρόμηση
- Προβλέψεις
Το μάθημα «Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη» πραγ-

ματοποιεί επισκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν 
την οικονομική δραστηριότητα και την κατανόηση του 
ρόλου των μακροοικονομικών εργαλείων και πολιτικών. 
Στη συνέχεια, εξετάζονται τα διαχρονικά μακροοικονο-
μικά υποδείγματα και συνδέεται η οικονομία μίας χώρας 
με το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Τα θέματα 
που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Βασικές έννοιες οικονομικών
- Πληθωρισμός και επιτόκια
- Οικονομικοί κύκλοι
- Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
- Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα

Θ.Ε. Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Διοι-
κητικά Στελέχη (ECTS 30)

Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
- Χρηματοοικονομική Διοίκηση
- Ανάλυση Επενδύσεων
- Χρηματοοικονομική Λογιστική
- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Η Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική και Λογιστι-

κή για Διοικητικά Στελέχη» έχει σκοπό να παρουσιάσει 
και να αναλύσει την θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές 
της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της ανάλυσης επεν-
δύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, με απώτερο 
σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης απο-
τελεσματικών αποφάσεων, καθώς επίσης να παράσχει 
το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για τους τρόπους 
δημιουργίας λογιστικών - χρηματοοικονομικών πληρο-
φοριών. Η ύλη της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας 
συνδυάζει την θεωρία με παραδείγματα και με την μελέ-
τη πραγματικών περιπτώσεων και εφαρμογών.

Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» σκοπεύει 
στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχό-
ντων στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ώστε να μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου, 
παγκοσμιοποιημένου και έντονα ανταγωνιστικού οικο-
νομικού περιβάλλοντος. Τα θέματα που θα καλυφθούν 
περιλαμβάνουν τα εξής:

- Διαχρονική αξία του χρήματος
- Κόστος κεφαλαίου
- Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου
- Κεφαλαιακή διάρθρωση
- Μερισματική πολιτική
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Το μάθημα «Ανάλυση Επενδύσεων» συνδέεται με τη 
προσπάθεια να καθορισθεί εάν μια επένδυση έχει αποτι-
μηθεί σωστά από τους επενδυτές στην αγορά. Η σύγχρο-
νη προσέγγιση δίνει έμφαση όχι μόνο στην εκτίμηση των 
αποδόσεων των επενδύσεων, αλλά και στον κίνδυνο τον 
οποίο ενέχουν οι επενδύσεις αυτές, πολύ περισσότερο 
όταν αυτές συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο. Τα θέματα που 
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Απόδοση και κίνδυνος
- Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
- Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος
- Αποτίμηση μετοχών
- Θεωρία χαρτοφυλακίου
- Θεωρία κεφαλαιαγοράς
Το μάθημα «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» παρουσιάζει 

την σύγχρονη προσέγγιση στη διαχείριση χαρτοφυλακί-
ου, η οποία βασίζεται στις εκτιμήσεις της απόδοσης και 
του κινδύνου του χαρτοφυλακίου και στις προτιμήσεις 
του επενδυτή μεταξύ απόδοσης και κινδύνου. Διαχείρι-
ση χαρτοφυλακίου λέγεται η διαδικασία συνδυασμού 
διάφορων αξιογράφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο 
δημιουργείται ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανά-
γκες του κάθε επενδυτή, η παρακολούθηση του χαρ-
τοφυλακίου αυτού και η αποτίμηση της απόδοσής του. 
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Το προφίλ του επενδυτή
- Κατανομή περιουσιακών στοιχείων
- Τεχνική ανάλυση
- Θεωρία αποτελεσματικών αγορών
- Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρηματοοι-

κονομικών προϊόντων
- Εταιρίες επενδύσεων
- Αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου
Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» παρέχει 

στους φοιτητές βασικές γνώσεις λογιστικής που σχετί-
ζονται με το λογιστικό κύκλωμα που ακολουθείται από 
το λογιστήριο

μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύ-
νταξη των λογιστικών καταστάσεων. Τα θέματα που θα 
καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Λογιστικά Πρότυπα
- Λογιστικά Βιβλία
- Λογιστικό Κύκλωμα
- Απογραφή και Τακτοποίηση Αποκλίσεων
- Προσδιορισμός Λογιστικού Αποτελέσματος
Θ.Ε. Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (ECTS 30)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
- Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Διοίκηση Μάρκετινγκ
- Στρατηγική Επιχειρήσεων
- Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Η Θεματική Ενότητα «Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων» 

έχει σκοπό να παράσχει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώ-
σεων ως προς τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά 
με την οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική μιας επιχεί-
ρησης, εξετάζοντας τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων 
και το μάρκετινγκ. Η ύλη της συγκεκριμένης Θεματικής 
Ενότητας συνδυάζει την θεωρία με παραδείγματα και με 
την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και εφαρμογών.

Το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» είναι σχεδιασμέ-

νο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες 
γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν 
άμεσα στους χώρους εργασίας. Στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια και την σημασία 
του μάνατζμεντ και της ηγεσίας σε μια σύγχρονη επιχεί-
ρηση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. 
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Οι βασικές αρχές μάνατζμεντ
- Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 

διοικητικά στελέχη
- Ο ρόλος του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση και 

οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
- Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας
- Η διαδικασία λήψης αποφάσεων
Ο σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Μάρκετινγκ» εί-

ναι η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην επιστήμη του 
Μάρκετινγκ και η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 
των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές και τα εργαλεία 
του Μάρκετινγκ. Ο τομέας του Μάρκετινγκ αποτελεί 
σήμερα ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα μιας οι-
κονομικής μονάδας, καθώς διαχειρίζεται ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της. Τα θέματα 
που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ
- Ανάλυση περιβάλλοντος Μάρκετινγκ
- Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
- Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος
- Έρευνα μάρκετινγκ και αγοραστική συμπεριφορά 

καταναλωτών
- Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διάθεση, προβολή 

και προώθηση)
- Στρατηγικό μάρκετινγκ
- Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος μάρκετινγκ
Το μάθημα «Στρατηγική Επιχειρήσεων» είναι σχεδια-

σμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμέ-
νες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σχεδόν άμεσα στους χώρους εργασίας. Ταυτόχρονα, 
προωθείται η εξέταση ενός συνόλου από έννοιες, μεθό-
δους και εργαλεία για τη διαμόρφωση της στρατηγικής 
μιας επιχείρησης και την υλοποίησή της. Οι εκπαιδευό-
μενοι μαθαίνουν να αναλύουν το εσωτερικό και εξωτε-
ρικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και να εφαρμόζουν 
έννοιες και θεωρίες που αναφέρονται στην χάραξη και 
εφαρμογή επιχειρησιακών στρατηγικών. Τα θέματα που 
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Θεωρίες οργάνωσης
- Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνι-

σμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
- Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση 

δυνάμεων και αδυναμιών
- Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής
Το μάθημα «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» βοηθά 

στην κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των 
συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης ανθρώπινου δυνα-
μικού. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότε-
ρο ίσως κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, 
καθώς είναι ο παράγοντας που βοηθά μια επιχείρηση 
να ξεχωρίσει. Η επιχείρηση στο σημερινό οικονομικό 
περιβάλλον βασίζεται όχι μόνο στις γνώσεις και τις δε-
ξιότητες των εργαζομένων της, αλλά και στη δέσμευσή 
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τους με την εργασία, τους συναδέλφους τους και την 
αποστολή της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η διαχείριση 
του ανθρώπινου παράγοντα είναι ζωτικής σημασίας για 
την επιτυχία κάθε οργανισμού. Τα θέματα που θα καλυ-
φθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Η λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
- Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
- Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
- Πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση 

των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυ-
ναμικό

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
- Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού
- Πολιτική και συστήματα αμοιβών

Θ.Ε. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(ECTS 30)

Η Θεματική Ενότητα «Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επι-
χειρήσεων» δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να 
εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου εν-
διαφέροντός τους. Η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει 
τα εξής μαθήματα:

- Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση
- Διοίκηση Έργου
- Έρευνα Αγοράς
- Διοίκηση Αλλαγών
Στο μάθημα «Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση» 

θα αναλυθούν ουσιώδη θέματα διοικητικής λογιστικής 
και θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία προσδιορισμού 
του κόστους παραγωγής με σκοπό τη τιμολόγηση του 
προϊόντος. Διοικητική Λογιστική είναι η λογιστική που 
παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση μιας επιχείρησης 
για να λάβει αποτελεσματικές αποφάσεις και επομένως 
συνδέεται με όλα τα θέματα της επιχείρησης. Τα θέματα 
που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος
- Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων
- Μέθοδοι κοστολόγησης
- Αποφάσεις τιμολόγησης
- Προϋπολογισμοί
Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Έργου» είναι η πα-

ροχή των απαραίτητων γνώσεων έτσι ώστε οι φοιτητές 
να είναι σε θέση να εξετάσουν και να αξιολογήσουν κρι-
τικά τα προβλήματα που σχετίζονται με την επιλογή των 
έργων, την αξιολόγηση των έργων και των διαχειριστών 
τους, τη διαχείριση όλων των εμπλεκομένων μερών και 
την επικοινωνία τους. Τα θέματα που θα καλυφθούν πε-
ριλαμβάνουν τα εξής:

- Κύκλος ζωής έργου
- Μελέτη σκοπιμότητας
- Επιλογή έργου
- Διαχείριση εύρους έργου
- Δομή ανάλυσης εργασιών
- Διαχείριση χρόνου
- Μέθοδοι κρίσιμης διαδρομής
- Διάγραμμα Gantt
- Εκτίμηση κόστους
- Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου
Ο σκοπός του μαθήματος «Έρευνα Αγοράς» είναι η κα-

τανόηση των αρχών της έρευνα αγοράς και η εμπέδωση 
των μεθόδων εμπειρικής έρευνας στο ευρύτερο πεδίο 
του μάρκετινγκ. Το μάθημα παρουσιάζει τις μεθόδους 
και τις τεχνικές για τη σωστή διενέργεια της Έρευνας 
Αγοράς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. 
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Βασικές αρχές έρευνας αγοράς
- Σχεδιασμός έρευνας
- Είδη ερευνών
- Πηγές δεδομένων για έρευνες μάρκετινγκ
- Ποιοτική έρευνα αγοράς
- Σύγχρονοι τρόποι συλλογής δεδομένων
- Η έννοια της μέτρησης και οι κλίμακες μέτρησης στην 

έρευνα αγοράς
- Ανάπτυξη ερωτήσεων σε δημοσκοπήσεις
- Σχεδιασμός ερωτηματολογίου
- Μέθοδοι συλλογής πρωτογενών δεδομένων με δη-

μοσκοπήσεις
- Η έννοια και οι διαδικασίες της δειγματοληψίας
- Βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπει-

ρικών δεδομένων
Το μάθημα «Διοίκηση Αλλαγών» βοηθά τους φοιτητές 

να κατανοήσουν τις αρχές, τις μεθόδους και τις πρακτικές 
που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό, την επεξερ-
γασία και την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Περιλαμβάνει μεθό-
δους που αναπροσαρμόζουν ή επαναπροσδιορίζουν 
τη χρήση των

πόρων, τις επιχειρηματικές διαδικασίες, τις κατανομές 
των προϋπολογισμών ή άλλους τρόπους λειτουργίας 
που αλλάζουν σημαντικά μια εταιρεία ή έναν οργανισμό. 
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εισαγωγή στη Διοίκηση Αλλαγών
- Είδη αλλαγών
- Η αναγκαιότητα για αλλαγές
- Ορισμός και επιδράσεις της Διοίκησης Αλλαγών
- Εμπόδια της Διοίκησης Αλλαγών
- Εντοπισμός απαιτούμενων αλλαγών
- Μοντέλα Διοίκησης Αλλαγών
- Η συμβολή της οργανωσιακής συμπεριφοράς στη 

Διοίκηση Αλλαγών
- Ανάπτυξη κουλτούρας Διοίκησης Αλλαγών
- Ανάπτυξη ηγετικής στάσης, στυλ ηγεσίας
- Η Διοίκηση Αλλαγών στον δημόσιο τομέα
- Θεωρίες αναδιοργάνωσης δημοσίων οργανισμών
- Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών

Θ.Ε. Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση
(ECTS 30) 

Η Θεματική Ενότητα «Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοί-
κηση» δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύ-
νουν, σε γνωστικά αντικείμενα της τραπεζικής διοίκησης 
και της ασφαλιστικής διοίκησης. Η Θεματική Ενότητα 
περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

- Τραπεζική
- Ασφάλιση
- Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και 

Bancassurance
- Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών
- Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - FinTech
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- Αναλογιστική και Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων
Το μάθημα «Τραπεζική» σκοπεύει να εισάγει τους 

φοιτητές σε μερικές από τις πλέον βασικές έννοιες της 
τραπεζικής λειτουργίας και των σύγχρονων χρηματοπι-
στωτικών αγορών. Τα θέματα που θα καλυφθούν περι-
λαμβάνουν τα εξής:

- Τράπεζες και χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση
- Η αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος
- Δραστηριότητες και υπηρεσίες τραπεζών
- Είδη τραπεζικής
- Επάρκεια Κεφαλαίων: Η προσέγγιση της Βασιλείας
- Κεντρικές τράπεζες
- Τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία
- Χρηματοοικονομική διαχείριση τραπεζών
- Τραπεζικοί κίνδυνοι
Το μάθημα «Ασφάλιση» βοηθά τους φοιτητές να κα-

τανοήσουν τις βασικές αρχές της ασφάλισης, το ασφαλι-
στικό περιβάλλον καθώς επίσης και τις σημαντικότερες 
λειτουργίες των ασφαλιστικών εταιρειών. Τα θέματα που 
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εισαγωγή στην Ασφάλιση
- Βασικές λειτουργίες ασφάλισης
- Κανονιστικό πλαίσιο
- Οργάνωση και λειτουργία ασφαλιστικής αγοράς
- Δομή και βασικά χαρακτηριστικά ασφαλιστικής σύμ-

βασης
- Κίνδυνος και διαχείριση κινδύνων
- Λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης
- Είδη ασφαλειών
Ο σκοπός του μαθήματος «Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, 

Πωλήσεις και Bancassurance» είναι η θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στο μάρκετινγκ 
και την προώθηση των πωλήσεων που εφαρμόζουν οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και την σχέση των ασφα-
λιστικών εταιρειών με τις τράπεζες που στοχεύει στην 
προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων ή ασφαλιστικών 
παροχών στους πελάτες των τραπεζών. Τα θέματα που 
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Μίγμα μάρκετινγκ
- Σχεδιασμός νέου ασφαλιστικού προϊόντος
- Τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων
- Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων
- Προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων
- Αρχές επικοινωνίας και διαπραγματεύσεις
- Τεχνικές Πωλήσεων
- Bancassurance
Ο σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Εμπορικών Τρα-

πεζών» είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των 
φοιτητών στις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες 
διοικείται ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τα θέματα που 
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Χρηματοπιστωτικό σύστημα και πιστωτικά ιδρύματα
- Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων τραπεζών
- Διαχείριση ενεργητικού - υποχρεώσεων τραπεζών
- Πιστωτικός κίνδυνος και αξιολόγηση πιστοληπτικής 

ικανότητας
- Κίνδυνος ρευστότητας και διαχείριση ρευστότητας
- Στρατηγική πιστωτικών ιδρυμάτων
Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - FinTech» 

σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν 
την χρήση της τεχνολογικής καινοτομίας στις χρηματο-
οικονομικές υπηρεσίες από την οποία θα μπορούσαν 
να προκύψουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, εφαρμογές, 
διεργασίες ή προϊόντα και η οποία θα μπορούσε να έχει 
συνακόλουθη ουσιαστική επίδραση στις χρηματοπιστω-
τικές αγορές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά 
και στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι χρηματο-
οικονομικές υπηρεσίες. Τα θέματα που θα καλυφθούν 
περιλαμβάνουν τα εξής:

- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
- Αλυσίδα μπλοκ και Κρυπτονομίσματα
- Αξιοποίηση δεδομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη και 

Μηχανική Μάθηση
- Δανεισμός Peer-to-peer, χρηματοδότηση από το πλή-

θος και σύγχρονες επενδύσεις
Το μάθημα «Αναλογιστική και Διαχείριση Ασφαλιστι-

κών Κινδύνων» βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν 
βασικά στοιχεία της αναλογιστικής επιστήμης, που 
εφαρμόζει μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους για 
την εκτίμηση των κινδύνων στην ασφάλιση, της διαχεί-
ρισης των κινδύνων και της αντασφάλισης. Τα θέματα 
που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εισαγωγή στην αναλογιστική επιστήμη
- Κίνδυνος
- Είδη κινδύνων
- Διαχείριση κινδύνων
- Αντασφάλιση
- Τρόποι και τύποι αντασφάλισης
Θ.Ε. Προχωρημένη Λογιστική για Διοικητικά Στελέχη 

(ECTS 30)
Η θεματική ενότητα «Προχωρημένη Λογιστική για Δι-

οικητικά Στελέχη» έχει σκοπό να παράσχει το απαραίτητο 
υπόβαθρο γνώσεων ως προς τη διαδικασία δημιουργίας 
της απαραίτητης πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθεί 
στη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων.

Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
- Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση
- Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
- Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
- Ελεγκτική Λογιστική
Στο μάθημα «Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση» 

θα αναλυθούν ουσιώδη θέματα διοικητικής λογιστικής 
και θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία προσδιορισμού 
του κόστους παραγωγής με σκοπό τη τιμολόγηση του 
προϊόντος. Διοικητική Λογιστική είναι η λογιστική που 
παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση μιας επιχείρησης 
για να λάβει αποτελεσματικές αποφάσεις και επομένως 
συνδέεται με όλα τα θέματα της επιχείρησης. Τα θέματα 
που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Διοικητική λογιστική και διοικητικός έλεγχος
- Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων
- Μέθοδοι κοστολόγησης
- Αποφάσεις τιμολόγησης
- Προϋπολογισμοί
Το μάθημα «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογι-

στική» παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις 
λογιστικής που σχετίζονται με το λογιστικό κύκλωμα που 
ακολουθείται από το λογιστήριο μιας επιχείρησης, δίνο-
ντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα αποτίμησης στοιχεί-
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ων του ενεργητικού και του παθητικού. Τα θέματα που 
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Αποτίμηση στοιχείων του Ενεργητικού
- Αποτίμηση στοιχείων του Παθητικού
- Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
- Προβλέψεις
- Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων
- Κλείσιμο Λογιστικών Βιβλίων
Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογι-

στικής» παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις 
λογιστικής. Θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν 
τα εξής:

- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Υπεραξία
- Αναβαλλόμενη φορολογία
- Φορολογία
- Στοιχεία Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων
Το μάθημα «Ελεγκτική Λογιστική» παρέχει στους φοι-

τητές γνώσεις ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων και 
των εσωτερικών διαδικασιών. Στο μάθημα «Ελεγκτική 
Λογιστική» αναπτύσσονται θέματα εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου και παρουσιάζονται διαδικασίες 
ελέγχου και σχετικών συστημάτων. Τα θέματα που θα 
καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Διαδικασίες Ελέγχου
- Λειτουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
- Αξιολόγηση Κινδύνων
- Περιγραφή Συστημάτων
- Δικλείδες Ασφαλείας Συστημάτων

Θ.Ε. Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων 
στον Τομέα Υγείας (ECTS 30)

Η Θεματική Ενότητα «Λήψη Χρηματοοικονομικών 
Αποφάσεων στον Τομέα Υγείας» έχει ως στόχο την πα-
ρουσίαση της θεωρίας οικονομικής αξιολόγησης, όπως 
αυτή εφαρμόζεται στον τομέα της Υγειονομικής Περί-
θαλψης και να μελετήσει την ερμηνεία των αποτελεσμά-
των της αξιολόγησης.

Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
- Χρηματοοικονομική Διοίκηση
- Οικονομικά της Υγείας
- Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας
- Διαχείριση Κινδύνων στην Υγεία
Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» σκοπεύει 

στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχό-
ντων στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ώστε να μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου, 
παγκοσμιοποιημένου και έντονα ανταγωνιστικού οικο-
νομικού περιβάλλοντος. Τα θέματα που θα καλυφθούν 
περιλαμβάνουν τα εξής:

- Διαχρονική αξία του χρήματος
- Κόστος κεφαλαίου
- Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου
- Κεφαλαιακή διάρθρωση
- Μερισματική πολιτική
Το μάθημα «Οικονομικά της Υγείας» πραγματοποιεί 

αναλυτική επισκόπηση των οικονομικών θεωριών και 
μεθόδων που αποβλέπουν στην αποτίμηση των κοινωνι-
κών και οικονομικών διαστάσεων στον τομέα της υγείας. 
Εξετάζεται το Μακρο και Μικρο Οικονομικό πλαίσιο των 

οικονομικών υγείας και συζητούνται τα χαρακτηριστικά 
του «Αγαθού Υγεία» και η συμβολή του στην παραγω-
γικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη Τα θέματα που 
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Έννοια και αντικείμενο των Οικονομικών της Υγείας
- Θεσμικές μεταρρυθμίσεις, Ισότητα, Αποδοτικότητα 

και Οικονομική Ανάπτυξη
- Προσφορά και Ζήτηση υπηρεσιών υγείας.
- Παραγωγικότητα στην υγεία
- Υγειονομικό δυναμικό στον τομέα υγείας
- Μέθοδοι μέτρησης της Ποιότητα Ζωής
- Κοινωνικό-οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας
- Οικονομική κρίση και ανισότητες υγείας.
Στο μάθημα «Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας» παρου-

σιάζονται οι βασικές μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης 
υπηρεσιών και παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας. 
Αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μέτρησης της 
οικονομικής αποδοτικότητας στην υγεία και παρουσι-
άζονται τα διαθέσιμα αναλυτικά εργαλεία για την οικο-
νομική αξιολόγηση. Τα θέματα που καλύπτονται είναι:

- Αξιολόγηση δημοσιών επενδύσεων και ανάλυση κό-
στους - οφέλους στην υγεία

- Προεξοφλητικό επιτόκιο
- Διανομή εισοδήματος και κοινωνικές δαπάνες
- Αποτίμηση εκβάσεων υγείας και μη αγοραίων αγαθών
- Κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας
- Μέθοδοι ανάλυσης κόστους - αποδοτικότητας/χρη-

σιμότητας
- Εφαρμοσμένες μέθοδοι αξιολόγησης της αποδοτι-

κότητας και παραγωγικότητας υγειονομικών μονάδων
Στο μάθημα «Διαχείριση Κινδύνων στην Υγεία» ανα-

λύονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Συζη-
τούνται οι μέθοδοι για την αξιολόγησή και ανάλυση των 
κινδύνων και η λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα με 
τη χρήση πρακτικών εφαρμογών που αφορούν στα συ-
στήματα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. 
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

- Κίνδυνος και αβεβαιότητα,
- Αξιολόγηση των κινδύνων της παροχής υπηρεσιών 

Υγείας
- Επιστήμη των αποφάσεων και μοντέλα προσομοί-

ωσης
• Δένδρα αποφάσεων
• Μαρκοβιανές αλυσίδες
• Επιδημιολογικά μοντέλα
- Δημιουργία προσομοιώσεων με τη χρήση υπολογι-

στικών φύλων
- Μέθοδοι ανάλυσης ευαισθησίας, deterministic και 

probabilistic.
Θ.Ε. Ειδικά Θέματα Υπηρεσιών Υγείας (ECTS 30)

Η Θεματική Ενότητα «Ειδικά Θέματα Υπηρεσιών Υγεί-
ας» ασχολείται με τρία γενικά θεματικά πεδία: ι) των πο-
λιτικών αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας ιι) των συστη-
μάτων υγείας και του στρατηγικού προγραμματισμού 
και ιιι) της Φαρμακο-οικονομίας.

Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
- Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ)
- Συστήματα Υγείας και Στρατηγικός Προγραμματισμός
- Φαρμακοοικονομία
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- Εφαρμοσμένα Θέματα στον Τομέα της Υγείας
Το μάθημα «Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας» εξετάζει 

τις βασικές αναλυτικές μεθόδους και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να αξιολογηθούν οι νέες 
Βιοϊατρικές τεχνολογίες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 
στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το μάθημα αναμένεται να κα-
λύψει τις ακόλουθες ενότητες:

- Συστήματα, πολιτικές και κριτήρια αξιολόγησης και-
νοτομίας ανά τον κόσμο

- Πολιτικές εξορθολογισμού των δαπανών έναντι 
στρατηγικών απόδειξης της αξίας των καινοτομιών

- Τύποι κλινικών μελετών και μέτρα κλινικής αξιολό-
γησης

- Μετα-αναλύσεις και αξιολόγηση κλινικών μελετών
- Φαρμακο-επιδημιολογικά μέτρα κλινικής αξιολόγησης
- Εφαρμογή της φαρμακο-οικονομίας στην αξιολόγη-

ση νέων τεχνολογιών
- Πρακτική εφαρμογή αξιολόγησης τεχνολογιών για 

την Ελλάδα.
Στο μάθημα «Συστήματα Υγείας και Στρατηγικός Προ-

γραμματισμός» εξετάζονται οι στόχοι, η οργάνωση, δι-
οίκηση και χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας 
στην Ευρώπη. Γίνεται αναφορά στις τυπολογίες και στις 
μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας διακρίνοντας 
ανάμεσα στο Αγγλοσαξονικό (Βeveridge), το Ηπειρω-
τικό (Βismark), το Σκανδιναβικό και το Νοτιο- Ευρωπα-
ϊκό πρότυπο. Χρησιμοποιούνται δείκτες (Performance 
Indicators) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότη-
τας, αποδοτικότητας, ποιότητας, και πρόσβασης (ισότη-
τας) των συστημάτων υγείας. Τα θέματα που θα καλυ-
φθούν περιλαμβάνουν:

- Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την πολιτική υγείας
- Δείκτες Υγείας και Μακρο-οικονομικό πλαίσιο
- Χρηματο-οικονομικές διαστάσεις των συστημάτων 

υγείας
- Αποδοτικότητα, Ισότητα, Αποτελεσματικότητα και 

Ποιότητα των υπηρεσιών υγείας
- Συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων υγείας
Το μάθημα «Φάρμακο-Οικονομία» επικεντρώνεται στη 

διερεύνηση των οικονομικών προβλημάτων της παρα-
γωγής, διανομής, και αριστοποίησής στην κατανομή των 
πόρων στον τομέα του φαρμάκου. Οι έννοιες της οικο-
νομικής και κοινωνικής αξίας του φαρμάκου αναλύονται 
και προτείνονται μέθοδοι για την ποσοτική αποτίμηση 
τους. Εξετάζεται αναλυτικά η ζήτηση και η προσφορά 
φαρμάκων καθώς και οι συνθήκες της αγοράς. Έμφαση 
δίδεται στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την τιμολόγηση, 
αποζημίωση και αξιολόγηση της τεχνολογίας των νέων 
θεραπειών. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβά-
νουν τα εξής:

- Συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση των φαρμακευ-
τικών συστημάτων

- Μακρο-οικονομικές αναλύσεις του φαρμακευτικού 
κλάδου.

- Πολιτικές ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης (Υπο-
χρεωτικές εισφορές Claw-back και Rebate)

- Πολιτικές που αφορούν την Τιμολόγηση και Αποζη-
μίωση των φαρμάκων στην Ευρώπη

- Μοντέλα αξιολόγησης ΑΤΥ (NICE/HAS/IQUIK/
VALETTA/BENELUX/)

- Μνημόνια Συνεργασίας (Managed Entry Agreements)
- Πολιτικές για τα Γενόσημα, Βιομοειδή, και Πρωτότυπα
Στο μάθημα «Εφαρμοσμένα θέματα στο χώρο της 

υγείας» αναλύονται εξειδικευμένα θέματα και δίνεται η 
δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε εξειδι-
κευμένα θέματα, όπως:

- Συγκριτική ανάλυση των συστημάτων υγείας στην 
Ευρώπη

- Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα συστήματα 
υγείας

- «Καταστροφικές δαπάνες» στην υγεία
- Ανάλυση της αποδοτικότητας και της Παραγωγικό-

τητας των Νοσοκομειακών μονάδων
- Ανισότητές Υγείας
- Οικονομία και Πανδημία. Οι κοινωνικό-οικονομικές 

επιπτώσεις του COVID-19
- Τιμολόγησή και αποζημίωση των φαρμάκων στην 

Ευρώπη.
- Η συμβολή της καινοτομίας στην υγεία
- Επιχειρηματικότητα και υγεία

Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετά-
σεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμή-
νου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του 
Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επί-
δοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται 
στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξε-
τάσεις ή/και με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 20 ημερών 
από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ, 
συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό θεωρείται ότι δεν 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, 
ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών 
ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων, τα μέλη της οποίας 
έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη ΕΔΕ. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ. 6, 
άρθρο 34, ν. 4485/2017).
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Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμε-
να συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, άρθρο 34,
ν. 4485/2017). Το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξυπηρετεί την 
καθημερινή μεταφορά των ΦμεΑ από τα σπίτια τους 
προς τους χώρους φοίτησης και αντίστροφα. Διαθέτει 
ειδικά διαμορφωμένο όχημα που μπορεί να μεταφέρει 
ταυτόχρονα πέντε ΦμεΑ από τους οποίους δύο με ανα-
πηρικό κάθισμα ή αμαξίδιο. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ λειτουργεί συνεχώς τις εργά-
σιμες μέρες από τις 07:00 ως τις 22:00 με δύο βάρδιες 
οδηγών. Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να συ-
μπληρώσει τη σχετική αίτηση η οποία μπορεί να ζητηθεί, 
να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στη Γραμματεία του 
Τμήματος φοίτησης με εναλλακτικούς τρόπους (όπως 
περιγράφονται παρακάτω). Στόχος της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΥ-
ΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗ-
ΡΙΑ αποτελεί η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
συμβουλευτικής στους Φοιτητές με Αναπηρία που φοι-
τούν σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. Η ατομική συμβουλευτική προσφέρεται στο 
χώρο του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής 
Φοιτητών από την Ψυχολόγο της Μονάδας Προσβασι-
μότητας Φοιτητών με Αναπηρία. Οι ΦμεΑ μπορούν να 
ζητήσουν συμβουλευτική υποστήριξη για κάποιες από 
τις εξής δυσκολίες: διαπροσωπικές ή κοινωνικές σχέσεις 
(δυσκολίες στις σχέσεις με την οικογένεια, το άλλο φύλο 
ή και με φίλους - γνωστούς), ακαδημαϊκές δυσκολίες και 
άγχος εξετάσεων - οργάνωση μελέτης, χαμηλή αυτοε-
κτίμηση, άγχος ή φοβίες, προβλήματα με τη διάθεση, 
προβλήματα με τη διατροφή, ό,τι άλλο τους δυσκολεύει 
να λειτουργήσουν καλύτερα στην καθημερινότητά τους.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες 
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ κ.ά.

3. Η ΕΔΕ, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφα-
σίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-
των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
ΔΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

του ΔΠΜΣ οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορί-
ζει η εκάστοτε νομοθεσία περί απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης.

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξι-
ολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.  1., άρθρο 44,
ν. 4485/2017). Συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με ερω-
τήσεις αξιολόγησης διανέμεται στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες του προγράμματος οι οποίοι και εντός συ-
γκεκριμένου χρονικού διαστήματος έχουν δικαίωμα να 
αξιολογήσουν το ΔΠΜΣ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγη-
σης κάθε διδάσκοντα κοινοποιούνται στον ίδιο και στην 
ΕΔΕ και λαμβάνονται υπόψη για την βελτίωση του ΔΠΜΣ.

6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρί-
ασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ και σε χώρο του Τμήματος ή 
της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΔΠΜΣ ή του 
Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του 
Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομέ-
νως εκπροσώπου του Πρυτάνεως. Πιο συγκεκριμένα στο 
πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» 
απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων». Στην περίπτωση 
που οι φοιτητές επιλέξουν συγκεκριμένη ειδίκευση, απο-
νέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη:

1. «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» με ειδίκευση 
στην Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση,

2. «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» με ειδίκευση 
στην Λογιστική,

3. «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» με ειδίκευση 
στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

7. Στην περίπτωση που φοιτητές παρακολουθήσουν 
επιτυχώς, πλην του βασικού προγράμματος σπουδών 
που θα επιλέξουν αρχικά, επιπλέον θεματικές ενότη-
τες - μαθήματα, απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) με αναγραφή όλων των συγκεκριμένων 
ειδικεύσεων που αντιστοιχούν στις θεματικές ενότητες 
που εξετάστηκαν επιτυχώς. Η δυνατότητα επέκτασης 
των σπουδών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δομή 
και το σκεπτικό του ΔΠΜΣ, μετά την έγκαιρη υποβο-
λή αιτήματος των ενδιαφερομένων προς την ΕΔΕ του 
ΔΠΜΣ, η οποία αποφασίζει σχετικώς. Προϋπόθεση για 
την έναρξη της φοίτησης προς επέκταση των σπουδών 
είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής τις σπου-
δές του στο πρόγραμμα που αρχικά έχει επιλέξει. Ως τέ-
τοια λογίζεται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα. 
Στην περίπτωση που φοιτητής επιλέξει επέκταση των 
σπουδών του, στο απενεμόμενο ΔΜΣ θα αντιστοιχούν 
πιστωτικές μονάδες ανάλογες με το σύνολο των θεμα-
τικών ενοτήτων-μαθημάτων που θα έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς.

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-
να με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
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10. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οι-
κονομικών Μονάδων» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατα-
βάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 
1.450 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα για το ελληνόφωνο 
πρόγραμμα και 2.500 ευρώ για το αγγλόφωνο πρόγραμ-
μα. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε ακα-
δημαϊκού έτους. Στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, τα 
τέλη φοίτησης ανά εξάμηνο αντιστοιχούν σε 1.450 ευρώ 
για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 ευρώ για το 
αγγλόφωνο πρόγραμμα.

Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πο-
λιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, η οποία 
στελεχώνεται από άτομο/α που προσλαμβάνονται από 
το ΔΠΜΣ για αυτό το σκοπό, και βρίσκεται υπό την επι-
στασία της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών.

3. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Δ.Π.Μ.Σ. δεν καλύ-

πτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματο-
δότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτε-
ται από τέλη φοίτησης/δίδακτρα.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος κα-
τατίθεται στο Τμήμα οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ 
(παρ. 2, άρθρο 44, ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογι-
σμός αποστέλλεται στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται σε ποσοστό 
τουλάχιστον 80% από:

- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι-
οίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο 
είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας 
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές (άρθρο 69, ν. 4386/2016) και 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, είτε κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, 
είτε μεταδιδάκτορες των συνεργαζόμενων τμημάτων, 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας επιστήμονες οι οποί-
οι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι 
με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου 
του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, 
κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη 
σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 
υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, 
άρθρο 29, ν. 4009/2011).

Η ποσόστωση για κάθε κατηγορία διδασκόντων ανα-
φέρθηκε ανωτέρω ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται δι-
δασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρο 13Α, 

ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρθρο 16, ν. 4009/2011) ή γίνονται 
νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω 
(παρ. 1, 2, 5 και 6, άρθρο 36, ν. 4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της 
ΣΕ και έγκριση της ΕΔΕ.

Κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λει-
τουργία του ΔΠΜΣ που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω 
θα ρυθμίζεται από την ΕΔΕ σύμφωνα με την εκάστοτε 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

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