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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1052/11-10-2018
Έγκριση Κανονισμού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens Master of Business
Administration - UoA MBA)»
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρ. 19 και την παρ. 3α
του άρ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38),
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
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και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 31-1-2018 και 23-5-2018),
11. τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 13-2-2018 και 5-6-2018),
12. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Τμημάτων,
13. τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 3-3-2018
και 30-5-2018),
14. τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 16-3-2018 και 6-6-2018),
15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens Master of Business
Administration - UoA MBA)», από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων
(ΔΟΜ) έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων
σε σύγχρονους 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 επιχειρήσεων 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 καινο-
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τόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και
στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η
διεθνής προβολή των συνεργαζομένων 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 ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το
επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.
Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens Master of Business
Administration - UoA MBA)» με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών,
2. Λογιστική,
3. Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας
μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Η απόδοση του
τίτλου του ΔΜΣ και των ειδικεύσεών του σε άλλη γλώσσα
καθορίζεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 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 σύμφωνα με το ν. 4485/2017 είναι:
1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ:
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη των συνεργαζόμενων
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 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. Τα μέλη της ΕΔΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή
τους στην επιτροπή. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως και ο
Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, που έχει τη διοικητική
στήριξη του προγράμματος.
Η ΕΔΕ αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση
και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του
προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών
αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων
Τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό
έργο, εκ των οποίων τρία (3) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα
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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. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. 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 στο ν. 4458/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 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 έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.
- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός
της οποίας επικυρώνεται από τη ΕΔΕ.
- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος
με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και
εισηγείται σχετικά στη ΕΔΕ.
3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο
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. 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. Ο Διευθυντής
δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του
έργο ως Διευθυντής. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών
και οργάνων του ΔΠΜΣ.
γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη ΕΔΕ για έγκριση.
ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών 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 εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας 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 προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση 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 υπότροφοι και μέλη
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.
Το ΔΠΜΣ θα έχει τρεις ειδικεύσεις, οι οποίες δύνανται
να υλοποιηθούν με τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε αίθουσα) και με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning, δηλαδή διδασκαλία σε
αίθουσα, αλλά και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης). Η επιλογή της ή των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδασκαλίας εναπόκειται στην κρίση της ΕΔΕ
του ΔΠΜΣ.
Στην περίπτωση που το πρόγραμμα προσφερθεί με
τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε
αίθουσα), το ΔΠΜΣ θα δέχεται μέχρι εξήντα (60) άτομα
συνολικά κατ’ έτος, ανά ειδίκευση, όσον αφορά έλληνες
σπουδαστές (μόνιμους κατοίκους στην ελληνική επικράτεια). Για αλλοδαπούς φοιτητές, ο αριθμός των εισακτέων
καθορίζεται, κάθε έτος, από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, ανάλογα με τη δυνατότητα των διδασκόντων για εκπαίδευση
αλλοδαπών φοιτητών, την πιθανή μεταφορά τους στη
χώρα των εκπαιδευομένων ή τη διαθεσιμότητά τους
για διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη ή/και άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή, το ΔΠΜΣ «Διοίκηση
Οικονομικών Μονάδων» θα δέχεται μέχρι εξήντα (60)
φοιτητές ανά ειδίκευση, ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί δέκα πέντε (15) συνολικά
διδάσκοντες ανά ειδίκευση, 80% από το συνεργαζόμενα
Τμήματα του ΕΚΠΑ. Αυτό αντιστοιχεί σε (0,25) διδάσκοντες ανά φοιτητή.
Στην περίπτωση που το πρόγραμμα προσφερθεί με
τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning,
δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά και με τη χρήση
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), το ΔΠΜΣ θα δέχεται μέχρι ενενήντα (90) άτομα κατ’ έτος, ανά ειδίκευση,
όσον αφορά έλληνες σπουδαστές (μόνιμους κατοίκους
στην ελληνική επικράτεια). Για αλλοδαπούς φοιτητές,
ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται, κάθε έτος, από
την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, ανάλογα με τη δυνατότητα των διδασκόντων για εκπαίδευση αλλοδαπών φοιτητών, την
πιθανή μεταφορά τους στη χώρα των εκπαιδευομένων ή
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τη διαθεσιμότητά τους για διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη
ή/και άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση αυτή, το
ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» θα δέχεται
μέχρι ενενήντα (90) φοιτητές ανά ειδίκευση, ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί είκοσι
(20) συνολικά διδάσκοντες ανά ειδίκευση, 80% από το
συνεργαζόμενα Τμήματα του ΕΚΠΑ. Αυτό αντιστοιχεί σε
(0,22) διδάσκοντες ανά φοιτητή.
Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών
φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 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 Διοίκησης του ΕΚΠΑ.
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του
Κανονισμού.
Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε Μάρτιο, με απόφαση 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 παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να
προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του
ν. 4485/2017.
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.
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Οι επιλεχθέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ και εντός
χρονικού διαστήματος που θα καθορίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι υποψήφιοι
με τον υψηλότερο βαθμό πρώτου πτυχίου.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, 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, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής
εργασίας. Συγκεκριμένα:
1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη) για όλες τις ειδικεύσεις.
2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Για όλες τις ειδικεύσεις η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί
μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα έτη).
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για
το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια
κανονικής φοίτησης.
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Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι
υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων της ειδίκευσης, καθώς επίσης και η
επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας. Οι Θεματικές Ενότητες έχουν ετήσια διάρκεια
και αποτελούνται από τουλάχιστον τρία εξαμηνιαία μαθήματα η κάθε μία.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται, ανάλογα με το μάθημα και ύστερα
από απόφαση της ΕΔΕ, σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων ή/και ερευνητική απασχόληση ή/και
συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά. καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τα μαθήματα είναι τετράωρα, οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Μπορεί όμως να διεξάγονται και σε άλλη γλώσσα κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ.
Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση α) Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
Α´ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Β´ Εξάμηνο
ECTS

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

5

Οικονομικό Περιβάλλον

5

Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων

5

Ποσοτικές Μέθοδοι για την Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

5

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων
Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

5

Ανάλυση Επενδύσεων

5

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

5

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή
Στρατηγική

5

Διοίκηση Μάρκετινγκ

5

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

5

Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Γ´ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής

Δ´ Εξάμηνο
ECTS

Μαθήματα Επιλογής

ECTS
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Θεματική Ενότητα ΙV: Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών
(επιλέγεται μία από τις δύο Θεματικές Ενότητες)
Επιλογή Α
Χρηματοοικονομική Λογιστική

5

Διοίκηση Έργου

5

Έρευνα Αγοράς

5

Διοίκηση Αλλαγών

5

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Νομισματική
Πολιτική

5

Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών

5

Θεσμικό και Κανονιστικό Τραπεζικό
Περιβάλλον

5

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

5

Διπλωματική Εργασία

20

Διπλωματική Εργασία (συνέχεια)

20

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Επιλογή Β

Θεματική Ενότητα V

Ειδίκευση: β) Λογιστική
Α´ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Β´ Εξάμηνο
ECTS

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS

Θεματική Ενότητα Ι: Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

5

Οικονομικό Περιβάλλον

5

Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη
Επιχειρήσεων

5

Ποσοτικές Μέθοδοι για την Λήψη
Επιχειρηματικών Αποφάσεων

5

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων
Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών
Καταστάσεων

5

Ανάλυση Επενδύσεων

5

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

5

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή
Στρατηγική

5

Διοίκηση Μάρκετινγκ

5

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

5

Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Γ´ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Δ´ Εξάμηνο
ECTS

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS

Θεματική Ενότητα ΙV: Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά Στελέχη
Χρηματοοικονομική Λογιστική

5

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μηχανογραφημένη Λογιστική

5

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

5

Ελεγκτική Λογιστική

5

Διπλωματική Εργασία

20

Διπλωματική Εργασία (συνέχεια)

20

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Θεματική Ενότητα V
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Ειδίκευση: γ) Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Α´ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Β´ Εξάμηνο
ECTS

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS

Θεματική Ενότητα Ι: Οικονομικά Υγείας και Συστήματα Υγείας
Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη

5

Αποδοτικότητα, Ισότητα και Ποιότητα στα
Συστήματα Υγείας

5

Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη
Επιχειρήσεων

5

Η Υγεία ως Επένδυση Κριτήρια και Πολιτικές

5

Θεματική Ενότητα ΙΙ: Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολιτικών στο Τομέα Υγείας: Θεωρία και Πολιτικές

Θεωρία και Εμπειρικές Μέθοδοι στην
Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

5

Αβεβαιότητα και Αξιολόγηση Κινδύνων στην
Υγεία

5

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Στρατηγική στην
Υγεία

5

Ποιότητα Ζωής: Θεωρία και Μέθοδοι

5

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

5

Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Υγείας

5

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή
Στρατηγική

5

Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Επιδημιολογία

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Γ´ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Δ´ Εξάμηνο
ECTS

Μαθήματα Υποχρεωτικά

ECTS

Θεματική Ενότητ α ΙV: Ειδικά Θέματα του Τομέα Υγείας

Φάρμακο - Οικονομία

5

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

5

Βιοϊατρική Ευθύνη, Βιομηχανική Ιδιοκτησία
και Πατέντα στο Φάρμακο

5

Φαρμακευτικά συστήματα στην Ευρώπη,
Διπλωματία Υγείας και Διεθνείς Οργανισμοί

5

Διπλωματική Εργασία

20

Διπλωματική Εργασία (συνέχεια)

20

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Θεματική Ενότητα V

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων και
μαθημάτων
Θ.Ε. Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά για Διοικητικά
Στελέχη (ECTS 20)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
• Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη Επιχειρηματικών
Αποφάσεων
• Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
• Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
• Οικονομικό Περιβάλλον
Η Θεματική Ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι και Οικονομικά 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 συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας συνδυάζει την
θεωρία με την πράξη, με την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και εφαρμογών.
Στο μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι για την λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων» θα αναπτυχθούν κρίσιμες έννοιες
μαθηματικών προσαρμοσμένες σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση επιχειρήσεων και σε προβλήματα

ΑΔΑ: 6ΠΥ446ΨΖ2Ν-ΠΑ1

Τεύχος Β’ 5548/11.12.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

που αντιμετωπίζουν τα στελέχη αυτών. Με τη βοήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ευρέως διαθέσιμων προγραμμάτων (όπως είναι το Microsoft Excel) θα αναπτυχθούν σε εφαρμοσμένο επίπεδο συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία θα λυθούν με συγκεκριμένες τεχνικές. Τα
θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Βελτιστοποίηση
• Γραμμικός προγραμματισμός
• Ανάλυση ευαισθησίας
• Το πρόβλημα της μεταφοράς
• Το πρόβλημα της ανάθεσης
• Μη γραμμικός προγραμματισμός
Το μάθημα «Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη» πραγματοποιεί επισκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν
την οικονομική δραστηριότητα και την κατανόηση του
ρόλου των μακροοικονομικών εργαλείων και πολιτικών.
Στη συνέχεια, εξετάζονται τα διαχρονικά μακροοικονομικά 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
• Μακροοικονομικά υποδείγματα και μακροοικονομική πολιτική
• Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
• Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα
Το μάθημα «Εφαρμοσμένη Στατιστική για Στελέχη
Επιχειρήσεων» πραγματεύεται την Στατιστική Συμπερασματολογία, 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 λογισμικού
Microsoft Excel, θα γίνει η εφαρμογή των μεθόδων
σε διάφορα προβλήματα διοίκησης οικονομικών μονάδων και οργανισμών με δεδομένα που αντιστοιχούν σε
πραγματικές καταστάσεις. Τα θέματα που θα καλυφθούν
περιλαμβάνουν τα εξής:
• Γενικές έννοιες στατιστικής
• Τυχαίες μεταβλητές
• Κατανομές
• Έλεγχοι υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης
• Ανάλυση διακύμανσης
• Παλινδρόμηση
Το μάθημα «Οικονομικό Περιβάλλον» ασχολείται με
θέματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη. Ο στόχος εδώ είναι διπλός: αφ’ ενός να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της αναπτυξιακής διαδικασίας και των προσδιοριστικών παραγόντων της, εξετάζοντας παράλληλα τις
προοπτικές της αγοράς με δυναμικά στοιχεία ανάλυσης
και αφ’ ετέρου να εξηγηθούν τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις μέσα από
την πολιτική κινήτρων και αντικινήτρων. Τα θέματα που
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Νομισματική πολιτική και ο ρόλος της Κεντρικής
Τράπεζας
• Ανοικτή οικονομία, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ισοζύγιο πληρωμών
• Διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και οι χρηματαγορές
• Το διεθνές νομισματικό σύστημα, ιστορικό υπόβαθρο
και εξελίξεις
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Θ.Ε. Λήψη Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Αποφάσεων (ECTS 20)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :
• Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Ανάλυση Επενδύσεων
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Η Θεματική Ενότητα «Λήψη Χρηματοοικονομικών
και Λογιστικών Αποφάσεων» έχει σκοπό να παράσχει
το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων και ανάλυσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών, καθώς επίσης να παρουσιάσει και να αναλύσει την θεωρία και τις πρακτικές
εφαρμογές της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της ανάλυσης επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας
λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων. Η ύλη της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας συνδυάζει την θεωρία με
παραδείγματα και με την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και εφαρμογών.
Στο μάθημα «Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών
Καταστάσεων» αρχικά θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι
λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Κατάσταση ταμειακών ροών, Κατάσταση
μεταβολής ιδίων κεφαλαίων) και στην συνέχεια με τη
χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και ευρέως διαθέσιμων προγραμμάτων (όπως είναι το Microsoft Excel) θα
αναλυθούν οι καταστάσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Καταστάσεις χρηματοοικονομικής - λογιστική πληροφόρησης
• Χρηματοοικονομική ανάλυση
Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» σκοπεύει
στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου,
παγκοσμιοποιημένου και έντονα ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Τα θέματα που θα καλυφθούν
περιλαμβάνουν τα εξής:
• Διαχρονική αξία του χρήματος
• Κόστος κεφαλαίου
• Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου
• Κεφαλαιακή διάρθρωση
• Μερισματική πολιτική
Το μάθημα «Ανάλυση Επενδύσεων» συνδέεται με τη
προσπάθεια να καθορισθεί εάν μια επένδυση έχει αποτιμηθεί σωστά από τους επενδυτές στην αγορά. Η σύγχρονη 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 χαρτοφυλακίου, η οποία βασίζεται στις εκτιμήσεις της απόδοσης και
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του κινδύνου του χαρτοφυλακίου και στις προτιμήσεις
του επενδυτή μεταξύ απόδοσης και κινδύνου. Διαχείριση χαρτοφυλακίου λέγεται η διαδικασία συνδυασμού
διάφορων αξιογράφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο
δημιουργείται ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κάθε επενδυτή, η παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου 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 χρηματοοικονομικών προϊόντων
• Εταιρίες επενδύσεων
• Αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου
Θ.Ε. Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (ECTS 20)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :
• Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
• Διοίκηση Μάρκετινγκ
• Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
• Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση
Η Θεματική Ενότητα «Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων»
έχει σκοπό να παράσχει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων ως προς τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά
με την οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης, εξετάζοντας τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων και το μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, προσεγγίζεται η έννοια του κόστους
και παρουσιάζονται τεχνικές προσδιορισμού του. Η ύλη
της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας συνδυάζει την
θεωρία με παραδείγματα και με την μελέτη πραγματικών
περιπτώσεων και εφαρμογών.
Το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή
Στρατηγική» είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στους χώρους εργασίας. Ταυτόχρονα, προωθείται η εξέταση ενός συνόλου
από έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για τη διαμόρφωση
της στρατηγικής μιας επιχείρησης και την υλοποίησή της.
Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό 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:
• Περιεχόμενο και περιβάλλον της επιχείρησης
• Έννοια της επιχείρησης
• Θεωρίες οργάνωσης
• Λειτουργίες της επιχείρησης
• Λειτουργίες του μάνατζμεντ
• Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
• Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση
δυνάμεων και αδυναμιών
• Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής
Ο σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είναι 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 οικονομικής μονάδας, καθώς διαχειρίζεται ένα ιδιαίτερα
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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 «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» βοηθά
στην κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των
συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο 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 δεξιότητες των εργαζομένων της, αλλά και στη δέσμευσή 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 καλυφθούν 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 δυναμικό
• Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
• Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού
• Πολιτική και συστήματα αμοιβών
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
• Αξιολόγηση κέντρων επένδυσης
Θ.Ε. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών (ECTS 20)
Η Θεματική Ενότητα «Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών» δίνει την δυνατότητα στους
φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του
άμεσου ενδιαφέροντός τους.
Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» παρέχει στους φοιτητές τις βασικές λογιστικές γνώσεις που
σχετίζονται με το λογιστικό κύκλωμα που ακολουθείται
από το λογιστήριο μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Τα
θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
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• Λογιστικά Πρότυπα
• Λογιστικό Κύκλωμα
• Διπλογραφικό Σύστημα
• Απογραφή και Τακτοποίηση Αποκλίσεων
Ο σκοπός του μαθήματος «Έρευνα Αγοράς» είναι η κατανόηση 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 δημοσκοπήσεις
• Η έννοια και οι διαδικασίες της δειγματοληψίας
• Βασικές αρχές και κύριες μέθοδοι ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων
Σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Έργου» είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων έτσι ώστε οι φοιτητές
να είναι σε θέση να εξετάσουν και να αξιολογήσουν κριτικά 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 περιλαμβάνουν 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
Το μάθημα «Διοίκηση Αλλαγών» βοηθά τους φοιτητές
να κατανοήσουν τις αρχές, τις μεθόδους και τις πρακτικές
που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό, την επεξεργασία και την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Περιλαμβάνει μεθόδους 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
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• 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. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών (ECTS 20)
Η Θεματική Ενότητα «Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών» δίνει την δυνατότητα στους
φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του
άμεσου ενδιαφέροντός τους.
Το μάθημα «Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Νομισματική Πολιτική» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον ρόλο των χρηματοοικονομικών αγορών και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Αναλύει
την έννοια του χρήματος στην οικονομία, τις δομές των
αγορών, τα διάφορα αξιόγραφα που είναι αντικείμενα
αγοραπωλησίας, καθώς και το ρόλο και την σπουδαιότητα των επιτοκίων στην οικονομική δραστηριότητα.
Επιπλέον, περιγράφει και αναλύει το Ευρωσύστημα και
τη κοινή νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
• Διαμεσολάβηση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου
• Αγορά συναλλάγματος
• Ο ρόλος και η οικονομική σημασία του χρήματος
• Ορισμός και είδη χρήματος
• Αγοραστική δύναμη του χρήματος
• Ζήτηση χρήματος
• Προσφορά χρήματος
• Ευρωσύστημα και νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη
Το μάθημα «Θεσμικό και Κανονιστικό Τραπεζικό Περιβάλλον» σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τα θέματα που
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας
• Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ)
• Επάρκεια Κεφαλαίων: Η προσέγγιση της Βασιλείας
• Μικροπροληπτική εποπτεία και μακροπροληπτική
επίβλεψη
• Πιστωτικός κίνδυνος
• Κίνδυνος επιτοκίων
• Λειτουργικός κίνδυνος
• Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων:
Stress testing
• Κανονιστική συμμόρφωση
• Εγγύηση καταθέσεων
• Προστασία επενδυτών
• Ξέπλυμα χρήματος
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Ο σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Εμπορικών Τραπεζών» είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των
φοιτητών στις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες
διοικείται ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι φοιτητές θα
κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται
με τα δάνεια και τα αξιόγραφα, τη διαδικασία τιτλοποίησης, την υπερβολική μόχλευση και την ανεπαρκή ρευστότητα. Επιπλέον, το μάθημα παρέχει ένα πλαίσιο για
την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την
εξασφάλιση της απαραίτητης ισορροπίας μεταξύ των
στόχων κερδοφορίας της διοίκησης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και της επιτρεπόμενης ανάληψης
κινδύνου. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν
τα εξής:
• Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα πιστωτικά
ιδρύματα
• Ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των τραπεζών
• Διαχείριση ενεργητικού / υποχρεώσεων
• Πιστωτικός κίνδυνος, τραπεζική πίστη και χρηματοδοτήσεις (τραπεζικά προϊόντα)
• Μέθοδοι συγκριτικής ανάλυσης δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
• Ανάλυση αποδοτικότητας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας
• Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου
• Διαχείριση ρευστότητας
• Πιστωτικά ιδρύματα και αγορά συναλλάγματος
• Κεφαλαιακή επάρκεια
• Στρατηγική πιστωτικών ιδρυμάτων
Ο σκοπός του μαθήματος «Διαχείριση Τραπεζικών
Κινδύνων» είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
των φοιτητών στα συστήματα, στις μεθόδους και στις
τεχνικές της διαχείρισης κινδύνου που αντιμετωπίζουν
οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με ιδιαίτερη έμφαση
στις σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης του κινδύνου και
της πρόβλεψης της μεταβλητότητας των τραπεζικών
προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω
θέματα:
• Ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων
• Επιτροπή Βασιλείας - Κεφαλαιακή επάρκεια
• Αξία σε κίνδυνο (VaR) και τραπεζικά χαρτοφυλάκια
• Κίνδυνος ρευστότητας και επιτοκίων
• Ανάλυση και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
• Ανάλυση και διαχείριση λειτουργικού Κινδύνου
Θ.Ε. Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά Στελέχη
(ECTS 20)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
• Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα - Μηχανογραφημένη Λογιστική
• Ελεγκτική Λογιστική
Η θεματική ενότητα «Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά 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.
Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» παρέχει
στους φοιτητές βασικές γνώσεις λογιστικής που σχετίζονται με το λογιστικό κύκλωμα που ακολουθείται από το
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λογιστήριο μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Τα θέματα
που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Λογιστικά Πρότυπα
• Λογιστικό Κύκλωμα
• Διπλογραφικό Σύστημα
• Απογραφή και Τακτοποίηση Αποκλίσεων
Το μάθημα «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις
λογιστικής που σχετίζονται με το λογιστικό κύκλωμα που
ακολουθείται από το λογιστήριο μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα αποτίμησης στοιχείων 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 «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μηχανογραφημένη Λογιστική»
παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής όπως θα αποτυπώνονταν σε περιβάλλον μηχανογραφημένης λογιστικής. Στο μάθημα «Λογιστικά
Πληροφοριακά Συστήματα - Μηχανογραφημένη Λογιστική» προωθείται η σύνδεση λογιστικών πληροφοριών
και πληροφοριακών συστημάτων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Στοιχεία Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων
• Μηχανογράφηση Λογιστηρίου
• Τυποποιημένα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
• Τεχνολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Το μάθημα «Ελεγκτική Λογιστική» παρέχει στους φοιτητές 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. Οικονομικά της Υγείας και Συστήματα Υγείας
(ECTS 20)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
• Γενικές Αρχές στα Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης
• Αποδοτικότητα, Ισότητα και Ποιότητα στα Συστήματα
Υγείας
• Η Υγεία ως Επένδυση, Κριτήρια και Πολιτικές
• Μεθοδολογία Έρευνας και Ποσοτικές Μέθοδοι στον
Τομέα της Υγείας
Η Θεματική Ενότητα «Οικονομικά της Υγείας και Συστήματα Υγείας» έχει ως στόχο την παρουσίαση των μεθόδων
οικονομικής ανάλυσης στους τομείς της ασφάλισης υγείας
και υγειονομικής περίθαλψης. Τα οικονομικά της υγείας
αποβλέπουν στη άριστη αξιοποίηση των περιορισμένων
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πόρων στον τομέα της υγείας και της ασφάλισης, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των
ανθρώπων. Μέσω των μαθημάτων μελετώνται οι διαφορετικές σχολές της οικονομικής σκέψης και αναλύονται
τα χαρακτηριστικά του αγαθού υγείας. Αναλύονται οι
παράγοντες που συμβάλλουν στη Πολιτική Υγείας. (Πολιτικοί, Θεσμικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί) Συζητούνται
οι μορφές χρηματοδότησης και αποζημίωσης στην Ελλάδα και στις χώρες του ΟΟΣΑ. Παρουσιάζεται η θεωρία του
Grossman για την ζήτηση υπηρεσιών υγείας καθώς και οι
παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την ζήτηση όσο και την
προσφορά υπηρεσιών υγείας. Τεκμηριώνεται θεωρητικά
καθώς και με την χρήση ποσοτικών και οικονομετρικών
μεθόδων οι έννοιες της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Μελετάται το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα Τέλος
διενεργείται η θεωρητική και εμπειρική τεκμηρίωση της
υγείας ως επένδυση.
Το μάθημα «Γενικές Αρχές στα Οικονομικά της Υγείας
και της Κοινωνικής Ασφάλισης»
πραγματοποιεί επισκόπηση των βασικών αρχών που
διέπουν την οικονομική δραστηριότητα και την κατανόηση του ρόλου των μακροοικονομικών εργαλείων
και πολιτικών στην υγεία και την κοινωνική ασφάλιση.
Συζητούνται με κριτική προσέγγιση οι μεταρρυθμίσεις
που έχουν γίνει στην υγεία και την κοινωνική ασφάλιση
τις τελευταίες δεκαετίες. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα
μακροοικονομικά υποδείγματα που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης με έμφαση στα συστήματα Beveridge και Bismarck
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Βασικές έννοιες,
• Μακρο - οικονομικά υποδείγματα δαπανών υγείας
• Μακρο - οικονομικοί δείκτες, οικονομικοί κύκλοι στην
υγεία και την κοινωνική ασφάλιση
• Μεταρρυθμίσεις και Μακροοικονομική πολιτική
Υγείας
• Τα πρότυπα Beveridge και Bismarck
• Δομές και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
• Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
Στο μάθημα «Αποδοτικότητα, Ισότητα και Ποιότητα
στα Συστήματα Υγείας» εξετάζονται οι κοινοί στόχοι των
Ευρωπαϊκών Συστημάτων Υγείας, όπως διαμορφώθηκαν
από την συνθήκη της Λισαβώνας. Αρχικά συζητείται η
διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας και τίθεται το
ερώτημα κατά πόσο οι δαπάνες αυτές επέτυχαν τους
Στρατηγικούς Στόχους της Λισαβώνας Αναπτύσσονται
μεθοδολογίες μέτρησης της τεχνικής και της διανεμητικής αποδοτικότητας με αναφορά στην οικονομική
θεωρία και ειδικότερα στην θεωρία της παραγωγής.
Εξειδικεύονται οι εναλλακτικές μορφές μέτρησης της
αποδοτικότητας με παραμετρικές και μη παραμετρικές
οικονομετρικές μεθόδους και συζητούνται αναλυτικά τα
συμπεράσματα έρευνών τόσο για την Ελλάδα όσο και
για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Η έννοια της ισότητας αποτελεί
βασικό στόχο των υγειονομικών συστημάτων και παρουσιάζονται μεθοδολογίες μέτρησης των ανισοτήτων
υγείας. Τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών ερευνών για
τις ανισότητες υγείας συζητούνται και αξιολογούνται σε
σχέση με άλλες δημογραφικές, οικονομικές, και κοινωνικές παραμέτρους όπως είναι το εισόδημα, η εκπαίδευση,
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η απασχόληση, το τρόπος διαβίωσης κ.λπ. Η ποιότητα
στην παροχή υπηρεσιών υγείας συνδέεται με την καλή
οργάνωση και διοίκηση των συστημάτων υγείας. Παρουσιάζονται μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας σε εθνικό/
περιφερειακό επίπεδο καθώς και σε επιμέρους μονάδες
υγείας όπως είναι τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Διαχρονική εξέλιξη δαπανών υγείας
• Συγκριτική ανάλυση Δημοσίων και Ιδιωτικών δαπανών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ
• Ζήτηση και προσφορά Υπηρεσιών Υγείας και θεωρία
Παραγωγής
• Τεχνική και διανεμητική αποδοτικότητα
• Αριθμοδείκτες νοσοκομειακής λειτουργίας.
• Κοινωνικό-οικονομικές διαστάσεις των ανισοτήτων
υγείας
• Μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας
• Ενδεικτικά ερωτηματολόγια/εργαλεία μέτρησης της
ποιότητας στα νοσοκομεία . Στο μάθημα «Η Υγεία ως
Επένδυση, Κριτήρια και Πολιτικές» αναλύονται θέματα
που αφορούν την συμβολή της «καλής υγείας» στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Πολλές επιδημιολογικές
και οικονομικές μελέτες έχουν δείξει τη θετική σχέση
που υπάρχει μεταξύ δεικτών υγείας (Προσδόκιμο Επιβίωσης) και Μακροοικονομικών Δεικτών, όπως είναι
το ΑΕΠ και οι Δαπάνες Υγείας. Η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας προσκαλεί τις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών
να αναπτύξουν πολιτικές υγείας και να κάνουν τις ανάλογες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας καθώς και
στα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων με στόχο την
επένδυση στην βελτίωση της υγείας.
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Η Υγεία ως Επένδυση Μακρο-οικονομικές διαστάσεις
• Η Υγεία ως Επένδυση Μικρο-οικονομικές διαστάσεις
• Ο καταναλωτής ως παραγωγός και ως επενδυτής
Το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας και Ποσοτικές
Μέθοδοι στον Τομέα της Υγείας»»
πραγματεύεται την ποσοτική προσέγγιση και μέτρηση
των δεικτών υγείας και των μακροοικονομικών δεικτών
Το πρώτο μέρος του μαθήματος καλύπτει τη μεθοδολογία συγγραφής μια επιστημονικής μελέτης και το δεύτερο την εισαγωγή στην περιγραφική στατιστική. Αναλύονται ενδεικτικές έρευνες υγείας που έχουν εκπονηθεί
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην ΕΣΥΕ, και στην Eurostat
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Τα στάδια της έρευνας
• Συγγραφή Επιστημονικού άρθρου
• Ευρωπαϊκές Βάσεις Δεομένων Υγείας
• Γενικές έννοιες στατιστικής
• Τυχαίες μεταβλητές, Κατανομές, Παλινδρόμηση
• Δειγματοληψία
• Ερωτηματολόγια
Θ.Ε. Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολιτικών
στον Τομέα Υγείας (ECTS 20)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
• Θεωρία και Εμπειρικές Μέθοδοι στην Αξιολόγηση
Υπηρεσιών Υγείας
• Αβεβαιότητα και Αξιολόγηση Κινδύνων στην Υγεία
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• Ποιότητα Ζωής: Θεωρία και Μέθοδοι
• Ευρωπαϊκή Πολιτική και Στρατηγική στην Υγεία
Η Θεματική Ενότητα «Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Πολιτικών στον Τομέα Υγείας» έχει ως στόχο
την παρουσίαση της θεωρίας οικονομικής αξιολόγησης,
όπως αυτή εφαρμόζεται στον τομέα της Υγειονομικής
Περίθαλψης και να μελετήσει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τη ς αξιολόγησης. Διερευνά τους τύπους
οικονομικής αξιολόγησης καθώς και τα χαρακτηριστικά
τους, ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την
ευκαιρία και τις γνώσεις που απαιτούνται ώστε να κάνουν χρήση των μεθόδων: i) Ανάλυσης Προϋπολογισμού
ii) Ελαχίστου Κόστους Ασθένειας iii) Κόστους - αποδοτικότητας, iv) Κόστους - οφέλους και v) Kόστους - χρησιμότητας. Καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους στη χρήση
εργαλείων όπως o οριακός λόγος κόστους - αποδοτικότητας (ICER), η ανάλυση ευαισθησίας, τα αποτελέσματα
κλινικών δοκιμών και τα Quality - Adjusted Life Years.
Συζητείται η αβεβαιότητα και η αξιολόγηση κινδύνων
στην υγεία τόσο από θεωρητική όσο και από εφαρμοσμένη άποψη. Συζητείται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Υγείας
στις προοπτικές της Ευρώπης 2020. Τα θέματα που θα
καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
Το μάθημα «Θεωρία και Εμπειρικές Μέθοδοι στην
Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας» πραγματοποιεί αναλυτική επισκόπηση των μεθόδων που αποβλέπουν στην
θεωρητική και εφαρμοσμένη αποτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων των μέτρων πολιτικής υγείας και των αποφάσεων που λαμβάνονται στον
τομέα της υγείας. Διερευνάται όχι μόνο το οικονομικό ή
υγειονομικό κόστος και όφελος αλλά κυρίως οι κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεων στον τομέα της υγείας.
Στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων λαμβάνεται
υπόψη: i) η κοινωνική διάσταση (societal perspective)
ii) η διάσταση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος
(social insurance or payer perspective) iii) η διάσταση
του νοσοκομείου (hospital perspective) Ανάλογα με την
«οπτική διάσταση» της αξιολόγησης εφαρμόζεται και η
ανάλογη μεθοδολογία αξιολόγησης. Τα θέματα που θα
καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας
• Οικονομικές Μέθοδοι Αποτίμησης των επενδύσεων
• Δείκτες μέτρησης του κόστους και του αποτελέσματος
• Οικονομικό Κόστος και Όφελος: Άμεσο, Έμμεσο,
Κρυφό
• Μεθοδολογία μέτρησης Οφέλους με «σκιώδεις τιμές»
(Shadow Prices)
• Ανάλυση κόστους - οφέλους
• Ανάλυση κόστους - αποτελέσματος
• Ανάλυση κόστους χρησιμότητας
• Ενδεικτικά παραδείγματα μεθόδων αξιολόγησης στις
υπηρεσίες υγείας
Στο μάθημα «Αβεβαιότητα και Αξιολόγηση Κινδύνων
στην Υγεία» αναλύονται θέματα αφορούν την διαδικασία
λήψεως αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας
Συζητούνται μέθοδοι για την αξιολόγησή των κινδύνων
υπό αβεβαιότητα σε διαφορετικά συστήματα υγείας της
Ευρώπης και των ΗΠΑ. Τα θέματα που θα καλυφθούν
περιλαμβάνουν τα εξής:
• Κίνδυνος και αβεβαιότητα,

Τεύχος Β’ 5548/11.12.2018

• Προεξοφλητικό επιτόκιο,
• Διανομή εισοδήματος και κοινωνικές δαπάνες
• Αξιολόγηση των κινδύνων της παροχής υπηρεσιών
Υγείας
Στο μάθημα «Ποιότητα Ζωής: Θεωρία και Μέθοδοι»
αναλύονται θέματα που αφορούν την μεθοδολογία
μέτρησης της ποιότητας ζωής (Quality of Life) καθώς
και των δεικτών ευεξίας (Well-being) ενός πληθυσμού.
Γίνεται αναφορά σε ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί
από διεθνή δίκτυα ερευνών όπως είναι το EQ-5D, το 15-D
το SF-36, το SF-6 και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
ερευνών από χώρες της Ευρώπης του Καναδά των ΗΠΑ
και τις Αυστραλίας. Έμφαση δίνεται στις ελληνικές μελέτες που έγιναν με τη χρήση των παραπάνω «εργαλείων»
τόσο για το σύνολο του Ελληνικού Πληθυσμού όσο και
για ειδικές κατηγορίες ασθενειών.
• Διαστάσεις της ποιότητας ζωής: Φυσική, Ψυχολογική,
Κοινωνική
• Εργαλεία γενικής χρήσης (general)
• Εργαλεία συγκεκριμένων ασθενειών (disease specific)
• Μέθοδος κατηγοριοποίησης
• Μέθοδος ισοδυνάμου χρόνου
• Μέθοδος παιγνίων
• Μέθοδος QALYs (Quality - Adjusted Life Years)
• Ενδεικτικά Εργαλεία EQ-5D, το 15-D το SF-36,
Το μάθημα «Ευρωπαϊκή Πολιτική και Στρατηγική στην
Υγεία» πραγματεύεται την διαχρονική εξέλιξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών στον Τομέα της υγείας. Γίνεται αναφοράς στις πρώτες ιδέες που διαμόρφωσαν την Ενιαία
Οικονομική Κοινότητα και στη συνέχεια συζητούνται
τα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα» στη Δημόσια Υγεία, στις
Υπηρεσίες Υγείας και σε άλλους ειδικότερους τομείς
ασθενειών όπως είναι το Aids κ.α. Μετά από μια σύντομη
ανασκόπηση στις Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Λισαβώνας συζητούνται ειδικά προβλήματα
όπως είναι η γήρανση, η ανάγκη ελέγχου του κόστους
των υπηρεσιών υγείας, ο ρόλος της τεχνολογίας και η
αναζήτηση κοινών πολιτικών για τη διαμόρφωση μιας
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Υγείας.
• Προς μια Ενιαία Στρατηγική
• Ενιαίοι Δείκτες Αξιολόγησης της Στρατηγικής Υγείας
• Σύγκλιση ή Απόκλιση στους δείκτες της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής
Θ.Ε. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ECTS 20)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
• Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
• Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
• Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Υγείας
• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Η Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση
και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» έχει ως στόχο την ανάλυση των εννοιών και αρχών που διέπουν τη χρηματοοικονομική λογιστική, με έμφαση στις Μονάδες Υγείας.
Καλύπτονται θεωρητικά ζητήματα, όπως η λογιστική
στο διεθνές περιβάλλον αλλά και αμιγώς πρακτικές λειτουργίες, όπως η κατάρτιση ισολογισμού και λογιστικών
καταστάσεων. Γίνεται διεξοδική αναφορά στο Δημόσιο
Λογιστικό Σύστημα και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να αξιολογήσουν χρηματοοικονομικά λογιστικές κατα-
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στάσεις ιδιωτικών και δημόσιων Μονάδων Υγείας. Στο
δεύτερο μέρος του μαθήματος μελετάται η Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στη διαδικασία της διοίκησης έργου (project management). Συγκεκριμένα,
οι ενδιαφερόμενοι μελετούν τα πεδία του σύγχρονου
Management όπως η διοίκηση χρόνου, ποιότητας, ανθρωπίνων πόρων και η διαχείριση κινδύνων που απειλούν το έργο. Η ανάλυση συμπληρώνεται με τις γενικές
αρχές δημόσιας υγείας και επιλεγμένες εφαρμογές της
κοινωνικής επιδημιολογίας.
Στο μάθημα «Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών
Καταστάσεων» αρχικά θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι
λογιστικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Κατάσταση ταμειακών ροών, Κατάσταση
μεταβολής ιδίων κεφαλαίων) και στην συνέχεια με τη
χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και ευρέως διαθέσιμων προγραμμάτων (όπως είναι το Microsoft Excel) θα
αναλυθούν οι καταστάσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Καταστάσεις χρηματοοικονομικής - λογιστική πληροφόρησης
• Χρηματοοικονομική ανάλυση
• Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής ανάλυσης στα νοσοκομεία
• Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής ανάλυσης στις Υγειονομικές περιφέρειες
Το μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή
Στρατηγική» είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στους χώρους εργασίας. Ταυτόχρονα, προωθείται η εξέταση ενός συνόλου
από έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για τη διαμόρφωση
της στρατηγικής μιας επιχείρησης και την υλοποίησή της.
Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό 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:
• Περιεχόμενο και περιβάλλον της επιχείρησης
• Έννοια της επιχείρησης
• Θεωρίες οργάνωσης
• Λειτουργίες της επιχείρησης
• Λειτουργίες του μάνατζμεντ
• Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
• Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση
δυνάμεων και αδυναμιών
• Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής
Στο μάθημα «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Υγείας» αναλύονται θέματα που αφορούν το Λογιστικό Σχέδιο και
τους επιμέρους πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και
τριτοβάθμιους λογαριασμούς του τομέα της υγείας. Συζητούνται Λογιστικά σχέδια που αφορούν τις υγειονομικές περιφέρειες και τις νοσηλευτικές μονάδες. Γίνονται
συγκρίσεις των λογιστικών σχεδίων μεταξύ των δημοσίων και των ιδιωτικών νοσοκομείων Τα θέματα που θα
καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Χρηματοοικονομική Λογιστική Μονάδων Υγείας
• Αρχές τήρησης λογαριασμών Γενικής Λογιστικής.
• Περιγραφή λογιστικής διαδικασίας
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• Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης- ισολογισμός
• Τρόπος κωδικοποίησης και ανάπτυξης λογαριασμών
Δημόσιου Λογιστικού
• Ισολογισμός ιδιωτικού νοσοκομείου και αριθμοδείκτες
Το μάθημα «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» βοηθά
στην κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των
συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο 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 δεξιότητες των εργαζομένων της, αλλά και στη δέσμευσή
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 καλυφθούν 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 δυναμικό
• Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
• Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού
• Πολιτική και συστήματα αμοιβών
Θ.Ε. Ειδικά Θέματα του τομέα Υγείας (ECTS 20)
Η ΘΕ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
• Φάρμακο - Οικονομία
• Βιοϊατρική Ευθύνη, Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Πατέντα στο Φάρμακο
• Φαρμακευτικά συστήματα στην Ευρώπη, Διπλωματία
Υγείας και Διεθνείς Οργανισμοί
• Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Επιδημιολογία
Η Θεματική Ενότητα «Ειδικά Θέματα του τομέα Υγείας»
ασχολείται με τρία γενικά θεματικά πεδία: i) της Φαρμακο - οικονομίας ii) της Βιο-ιατρικής και iii) της Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού. Συγκεκριμένα αναλύεται η αγορά φαρμάκου και τα χαρακτηριστικά της, η καθιέρωση
αυστηρών κανόνων στην Ελληνική και Διεθνή αγορά, ο
τρόπος τιμολόγησής τους. Διερευνώνται οι συμμετέχοντες στις πολιτικές φαρμάκου (ιατροί, ασθενείς, φαρμακεία, βιομηχανία) και γίνεται σύγκριση με χώρες του εξωτερικού. Επίσης διερευνάται η Βιομηχανική ιδιοκτησία
και η καθιέρωση πατέντας στο φάρμακο. Άλλα θέματα
ενδιαφέροντος είναι η Βιοηθική και η Ιατρική Ευθύνη.
Τέλος συζητούνται οι μέθοδοι διοίκησης Ανθρώπινου
δυναμικού με αντίστοιχα παραδείγματα από τον χώρο
των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και παρουσιάζονται τα Φαρμακευτικά συστήματα στην Ευρώπη, η
Διπλωματία Υγείας και οι Διεθνείς Οργανισμοί.
Το μάθημα «Φάρμακο - Οικονομία» επικεντρώνεται
στη διερεύνηση των οικονομικών προβλημάτων της
παραγωγής, διανομής, και αριστοποίησής στην κατανομή των πόρων στον τομέα του φαρμάκου. Οι έννοιες
της οικονομικής και κοινωνικής αξίας του φαρμάκου
αναλύονται και προτείνονται μέθοδοι για την ποσοτική
αποτίμηση τους. Εξετάζεται αναλυτικά η ζήτηση και η
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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
περιλαμβάνουν τα εξής:
• Χαρακτηριστικά της αγοράς φαρμάκου
• Κρατική παρέμβαση και άσκηση πολιτικής
• Πολιτικές που αφορούν την προσφορά των φαρμακευτικών σκευασμάτων -Τιμολόγηση προϊόντων - Αποκλειστικότητα προϊόντων
• Πολιτικές που αφορούν τη ζήτηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων - Ιατροί - Φαρμακοποιοί - Ασθενείς
• Εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία των μονάδων
παροχής υγείας
Το μάθημα «Βιοϊατρική Ευθύνη, Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Πατέντα στο Φάρμακο» έχει ως στόχο την
εξοικείωση των σπουδαστών με θέματα νομικών ρυθμίσεων σε ζητήματα βιοηθικής, βιοϊατρικής ευθύνης και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πατέντας στο φάρμακο.
Αρχικά αναλύονται βασικές έννοιες για την κατανόηση
της θεωρητικής βάσης του δικαιώματος στην υγεία στην
Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και βασικών
στοιχείων για τη βιοηθική, με έμφαση στις κλινικές δοκιμές. Στη συνέχεια εξετάζεται το ζήτημα των ιατρικών
σφαλμάτων και της πειθαρχικής, αστικής και ποινικής
ευθύνης των επαγγελματιών υγείας. Τέλος, αναλύεται το
ισχύον νομικό και νομολογιακό πλαίσιο αναφορικά με
τη βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία και την παροχή
διπλώματος ευρεσιτεχνίας προστασίας για τα φάρμακα.
Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Δικαίωμα στην υγεία και βιοηθική
• Ιατρική Ευθύνη
• Βιομηχανική ιδιοκτησία φαρμάκου
• Πατεντάρισμα φαρμάκου
Στο μάθημα «Φαρμακευτικά συστήματα στην Ευρώπη,
Διπλωματία Υγείας και Διεθνείς Οργανισμοί» αναλύονται
οι φαρμακευτικές πολιτικές στην Ευρώπη, καθώς και η
επίδραση των διεθνών οργανισμών και της διπλωματίας στη διαμόρφωση της ατζέντας για την υγεία στις
χώρες. Αρχικά αναλύονται και συγκρίνονται τα διάφορα χαρακτηριστικά των πολιτικών φαρμάκου στις Ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια εξετάζονται τα βασικά
στοιχεία της επίσημης και ανεπίσημης διπλωματίας στην
υγεία, διαμόρφωσης διαπραγματευτικής στρατηγικής
και σχετικών διακρατικών ή άλλων συμφωνιών, καθώς
και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών. Τα θέματα που θα
καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Πολιτικές φαρμάκου στην Ευρώπη
• Διπλωματία υγείας
• Διεθνείς οργανισμοί και υγεία
Στο μάθημα «Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Επιδημιολογία» αναλύονται θέματα που αφορούν στην επίδραση
των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στη δημόσια
υγεία. Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να συνδυάσει θεωρίες από τις κοινωνικές επιστήμες με επιδημιολογικές μεθόδους για να διαφωτίσει τη σχέση και τους
μηχανισμούς μέσω των οποίων οι κοινωνικοοικονομικοί
προσδιοριστές επηρεάζουν τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται οι διασυνδέσεις μεταξύ κοινωνικών ανισοτήτων και ανισοτήτων στην υγεία, καθώς και οι
τεχνικές αξιολόγησης του μεγέθους τους. Στη συνέχεια
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εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης του
συστήματος υγείας και η σημασία της ισοτιμίας στη χρηματοδότηση αναφορικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ευημερία. Τα θέματα
που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:
• Θεωρίες κοινωνικής επιδημιολογίας
• Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην υγεία και θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης
• Τεχνικές μέτρησης κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία
• Ισότητα στην χρηματοδότηση του συστήματος υγείας
Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον
13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του
Σεπτεμβρίου.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται 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
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι. (120) ECTS.
Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσο
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
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, αρ. 34, ν. 4485/2017).
Στο Γ´ και Δ´ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται
η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η
Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος
της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων
(αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοιτητή ήδη από την έναρξη των μετ. σπουδών του) και
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας,
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4,
αρ. 34, ν. 4485/2017).
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Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι διδάσκων του προγράμματος ή επιστήμονας
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.
Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι
διδάσκοντες στο πρόγραμμα ή επιστήμονες κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα.
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι στην ελληνική, αγγλική ή
σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Οι οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του
ΔΠΜΣ.
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4,
αρ. 34, ν. 4485/2017).
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (αρ. 34, παρ. 5 ν. 4485/2017).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ",
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, αρ. 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 αναπηρικό κάθισμα ή αμαξίδιο. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ λειτουργεί συνεχώς τις εργάσιμες μέρες από τις 07:00 ως τις 22:00 με δύο βάρδιες
οδηγών. Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να συμπληρώσει 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 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ αποτελεί η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
συμβουλευτικής στους Φοιτητές με Αναπηρία που φοιτούν σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ατομική συμβουλευτική προσφέρεται στο
χώρο του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής
Φοιτητών από την Ψυχολόγο της Μονάδας Προσβασιμότητας 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 αυτοεκτίμηση, άγχος ή φοβίες, προβλήματα με τη διάθεση,
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προβλήματα με τη διατροφή, ό,τι άλλο τους δυσκολεύει
να λειτουργήσουν καλύτερα στην καθημερινότητά τους.
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις 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 αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων 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. 2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,
- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές
του ΔΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή
αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε
κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του
συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο
ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του
προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (αρ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017).
5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1., αρ. 44, ν. 4485/2017).
Συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις αξιολόγησης διανέμεται με τη χρήση Google φόρμας στους
φοιτητές και τις φοιτήτριες του προγράμματος οι οποίοι
και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος έχουν
δικαίωμα να αξιολογήσουν το ΔΠΜΣ. Τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης κάθε διδάσκοντα κοινοποιούνται στον
ίδιο και στην ΕΔΕ και λαμβάνονται υπόψη για την βελτίωση του ΔΠΜΣ.
6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρίασης 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, ενδεχομένως
εκπροσώπου του Πρυτάνεως.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Διοίκηση
Οικονομικών Μονάδων» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» στις εξής ειδικεύσεις:
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1. Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών,
2. Λογιστική,
3. Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας.
7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
9. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 750
ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Η καταβολή του τέλους
γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜΣ
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής 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.
3. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται
από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 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 καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από τέλη φοίτησης/δίδακτρα.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και
των λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
(παρ. 2, άρ. 44, ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός
με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα
μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ. 44, ν. 4485/2017).
5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, κατά 80% τουλάχιστον, από:
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- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού 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 (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
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 οποίοι 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,
άρ. 29, ν. 4009/2011).
Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται διδασκαλία σε:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 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 εξειδικευμένες
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού
διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011) ή γίνονται νέες
προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1,
2, 5 και 6, αρ. 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 λειτουργία 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.
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