
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5948 
   Τροποποίηση της 5544/25.07.2018 (Β'3771) 

απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κανονι-

σμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματι-

κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δημόσια Πολιτική και Διοί-

κηση» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(Συνεδρίαση 1η/19.09.2019) 

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α' 114), «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως 
και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
8.12.2017 (Β'4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

3. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α'114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α' 114)», 
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114), και 
δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α'114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών»,

4. τις διατάξεις του ν. 4386/2016, (Α' 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

5. τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α' 195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

6. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α΄189) και ιδίως τα 
άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ-
τατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. την 5056/10.07.2018, (Β' 3071) απόφαση Συγκλήτου 
Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06.-02.07.2018/7) περί επανί-
δρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δημόσια Πολιτική 
και Διοίκηση» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 5519/05.09.2019 
(Β'3465) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 15η/18.07.2019),

8. την 5544/25.07.2018, (Β' 3771) απόφαση Συγκλή-
του Ο.Π.Α. (συνεδρία 17η/10-16.07.2018/8) περί Κανο-
νισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικου 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» του Τμήμα-
τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Τμημάτων Οικονομικής 
Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.) (συνεδρία 11η/05.04.2019), που αφορά στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικου 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» του Τμήμα-
τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Τμημάτων Οικονομικής 
Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, εγκρίνει

την τροποποίηση του κανονισμού μεταπτυχιακών 
σπουδών του Διατμηματικου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δημόσια Πολιτική 
και Διοίκηση» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» 
ιδρύθηκε με την από 5056/10.07.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ-
νεδρίαση 15η/ 21.06.2018) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονι-
σμού, ο οποίος έχει καταρτιστεί με απόφαση της ΕΔΕ του 
Δ.Π.Μ.Σ. (συνεδρίαση 11η: 05.04.2019) και τις αποφάσεις 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2. 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

1. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση 
(Master of Science in Public Policy and Management) 
έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: α) Δημόσια Οικονομι-
κή Πολιτική β) Δημόσια Διοίκηση. Παρέχει ειδικευμένες 
σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελλη-
νικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους τομείς της 
Δημόσιας Οικονομικής, Πολιτικής και Διοίκησης. Βασικός 
σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών 
για την καλύτερη λειτουργία οργανισμών και υπηρεσιών 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως και μη κυβερνητι-
κών οργανώσεων. Παράλληλα, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας στους παραπάνω 
τομείς οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας 
των Τμημάτων τα οποία συμμετέχουν στο Διατμηματικό 
Πρόγραμμα.

2. Πιο συγκεκριμένα αυτό το Διατμηματικό Πρόγραμ-
μα στοχεύει:

α) Στην εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών στους 
τομείς της εφαρμοσμένης Δημόσιας Οικονομικής, Πολι-
τικής και Διοίκησης και τον εφοδιασμό των αποφοίτων 
του με το εννοιολογικό πλαίσιο και τις αναλυτικές ικανό-
τητες, όπως προσφέρονται σήμερα από την οικονομική 
επιστήμη και το «μάνατζμεντ», που απαιτούνται για μια 
παραγωγική σταδιοδρομία και εξέλιξη στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα.

β) Στη διασύνδεση αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας με τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης και της εθνικής 
οικονομίας γενικότερα, στη χώρα μας.

γ) Στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντί-
στοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύ-

τερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των 
ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύ-
τερο παγκόσμιο επίπεδο.

3. Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το ΔΠΜΣ 
ορίζεται στο άρθρο 2 της πράξης ίδρυσης του προγράμ-
ματος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

Άρθρο 3. 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. σύμ-
φωνα με τον ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) σύμφωνα 
με τον ν. 4485 (άρθρο 31, παρ.4).

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. απαρ-
τίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (το οποίο είναι και το 
επισπεύδον Τμήμα), Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την 
Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. για διετή θητεία. Πρόεδρος της Σ.Ε. 
είναι ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από 
την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μεταξύ των 
μελών της Σ.Ε. Η θητεία του Πρόεδρου ορίζεται από την 
υφιστάμενη νομοθεσία. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την πα-
ρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προ-
γράμματος και ειδικότερα:

α) Εισηγείται στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
(Ε.Δ.Ε.) την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των 
διδασκόντων του ΔΠΜΣ.

β) Ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας 
και συγκροτεί τη διμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας.

γ) Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως ενδεικτικά, αιτή-
σεις αναστολής φοίτησης, διαγραφές φοιτητών και ανα-
γνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση και εισηγείται σχετικά στην Ε.Δ.Ε.

δ) Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. τη σύνθεση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Υποψηφίων.

ε) Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για ότι αφορά την οικονομι-
κή διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ. (οικονομικούς προϋπολογι-
σμούς, απολογισμούς, έγκριση δαπανών κ.λπ.).

3. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και ορίζεται μαζί με τον Ανα-
πληρωτή του με απόφαση της Ε.Δ.Ε., για διετή θητεία. 
Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ίδιου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
Δ.Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρ-
μόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά 
στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. 
Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται από την υφιστάμενη 
νομοθεσία. Ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον 
ν. 4485/2017 (Α' 114) και ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε. και καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη.

β) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού 
και του απολογισμού του προγράμματος, τους οποίους 
υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση κατόπιν έγκρισης από 
την Σ.Ε.
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γ) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών 
πληρωμής των σχετικών δαπανών.

δ) Κατά τη λήξη της θητείας του, συντάσσει αναλυτικό 
απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
του Δ.Π.Μ.Σ συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση 
παγίων.

Άρθρο 4.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοτα-
γών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017.

2. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγο-
ριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

3. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» θα 
δέχεται έως τριάντα (30) εισακτέους για το πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης και έως τριάντα (30) εισακτέους για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 5. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού.

2. Κάθε Φεβρουάριο δημοσιεύεται και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος προκήρυ-
ξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο 
Δ.Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της 
Ε.Δ.Ε., ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη 
υπογράφεται από το Διευθυντή του ΔΠΜΣ και τον Πρύ-
τανη του Ο.Π.Α. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται 
με ευθύνη του Δ.Π.Μ.Σ το οποίο αναλαμβάνει και το 
σχετικό κόστος.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται 
στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) με μία 
πρόσφατη φωτογραφία.

β) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι 
τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/ 
1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της από-
κτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

γ) Αποδεικτικά πολύ καλής/καλής γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας (Γ1/C1 ή Β2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτού-
μενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, 
πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η 
αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του 
απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής. Επί-
σης, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους 
είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου 
αγγλικής γλώσσας.

δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους 
υποψηφίους για το τμήμα πλήρους φοίτησης) ή/και ερ-
γοδότες (για τους υποψηφίους για το τμήμα μερικής 
φοίτησης).

ε) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους 
υποψηφίους για το τμήμα μερικής φοίτησης).

στ) Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδα-
πής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας 
και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Ανα-
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - 
ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/ 
2017.

4. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται 
στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

α) Βαθμός πτυχίου (ων)
β) Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης
γ) Έτη ολοκλήρωσης σπουδών
δ) Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας
ε) Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (για μερι-

κής φοίτησης πρόγραμμα)
στ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες
ζ) Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, 

γνωστική εστίαση κ.λπ.) 
η) Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5. Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:
α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει 

κατ' αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει 
αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 
τυπικά ελάχιστα κριτήρια.

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν 
τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από την 
Ε.Δ.Ε. και τους βαθμολογεί. Η συνέντευξη γίνεται από 
τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους βάσει της τελικής βαθμο-
λογίας τους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

6. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επι-
λαχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε.

7. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που 
γίνεται δεκτός στο Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κα-
νονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο 
7 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της, προκειμέ-
νου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των 
διδάκτρων για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Δ.Π.Μ.Σ. 
Ο Διευθυντής με την έγκριση της Σ.Ε. μπορεί να ανακαλέ-
σει αποδοχή φοιτητών και στη συνέχεια να προχωρήσει 
στη επιλογή επιλαχόντων, αν δεν τηρηθούν οι προανα-
φερόμενες ημερομηνίες.

Άρθρο 6. 
ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
κάθε έτους γίνεται από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο σε 
προθεσμίες που ορίζονται από τον Διευθυντή κατόπιν 
έγκρισης της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση του 
Κανονισμού Λειτουργίας και της πράξης ίδρυσης του 
Δ.Π.Μ.Σ. και δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κα-
νόνες λειτουργίας του προγράμματος. Για λόγους εξαι-
ρετικής ανάγκης, είναι δυνατό να αποφασίσει η Ε.Δ.Ε., 
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου, 
ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγγραφή εντός μηνός 
από τη λήξη της προθεσμίας.
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Άρθρο 7. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται 
στο άρθρο 6 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, 
όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών ορίζεται σε επτά (7) εξάμηνα για το πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης και εννέα (9) εξάμηνα για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας. 
Ο ανώτατος χρόνος υπολογίζεται για περιπτώσεις μη 
έγκαιρης κατάθεσης της διπλωματικής ή δυνατότητας 
επαναπαρακολούθησης μαθήματος λόγω αποτυχίας σε 
2η εξεταστική.

3. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατόπιν τεκμηριωμένου 
αιτήματος του μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή 
φοίτησης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνε-
χόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής 
ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην παραπάνω προβλε-
πόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η συνέχιση των 
σπουδών του μετά την αναστολή θα γίνει με τους όρους 
και τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες στο πρόγραμ-
μα. Τα αιτήματα εξετάζονται από την Σ.Ε. και εγκρίνονται 
από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ, στο 
οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των μα-
θημάτων, οι ειδικεύσεις και οι αντίστοιχες πιστωτικές 
μονάδες, ορίζονται στο άρθρο 4 της Πράξης Ίδρυσης του 
Προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει. 
Σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρουσιάζο-
νται το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα.

2. Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ' έτος αποφασίζο-
νται από την Ε.Δ.Ε. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προ-
γράμματος. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει κάθε έτος τον κατώτερο 
αριθμό φοιτητών που πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα 
για να προσφερθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ει-
σακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ.

3. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Συγκλήτου 
μπορεί να γίνονται προσθήκες ή αφαιρέσεις μαθημάτων 
από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ανακατανομή 
μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
απόφαση της Σ.Ε. του ΔΠΜΣ.

4. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται στο 
άρθρο 5 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, όπως 
αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

5. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτι-
κού εξαμήνου γίνονται από ΟΚΤΩΒΡΙΟ έως ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟ και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου από ΜΑΡΤΙΟ 
ως ΙΟΥΛΙΟ. Κάθε εξάμηνο σπουδών επιμερίζεται σε δύο 
υποπεριόδους διάρκειας επτά (7) εβδομάδων έκαστη. Το 
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξε-
τάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται 
τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του 
εξαμήνου.

6. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής διάλεξης, ο 
διδάσκων ενημερώνει άμεσα το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. 
και τη Γραμματεία και προγραμματίζεται η αναπλήρωση 
της διάλεξης. Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ ενημερώνονται με 
κατάλληλο τρόπο και σε εύλογο χρονικό διάστημα για 
την ημερομηνία αναπλήρωσης της διάλεξης.

7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρε-
ωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα 
ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεω-
ρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει 
για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που 
θα διδαχθεί.

Άρθρο 9. 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

1. Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με 
γραπτές εξετάσεις. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κατόπιν ει-
σήγησης της Σ.Ε. μπορεί να συνυπολογίζονται και ερ-
γασίες φοιτητών.

2. Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού του κάθε μα-
θήματος καθορίζεται από τους εκάστοτε διδάσκοντες. 
Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομα-
δικές εργασίες των φοιτητών. Η συμμετοχή στις εξετά-
σεις στη συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

3. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι 
δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. 
Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.

4. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προσέλ-
θει αδικαιολόγητα τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτα-
σης ενός μαθήματος, χάνει την εξεταστική περίοδο και 
θεωρείται αποτυχών στο μάθημα.

5. Φοιτητής ή φοιτήτρια που αποτυγχάνει μέχρι και 
σε δύο (2) μαθήματα σε εξεταστική περίοδο δικαιούται 
εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να 
επανεξεταστεί στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση που 
στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο δεν επιτύχει σε 
αυτά τα μαθήματα, ο φοιτητής εξετάζεται ύστερα από 
αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχο-
λής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το 
εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την ΕΔΕ, προκει-
μένου να διασφαλίσει τον ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό..

6. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα 
μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. Αν η εν λόγω 
προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη 
προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μόνον 
απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των 
μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και η φοί-
τηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο Πρόγραμμα λήγει.

7. Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται από 
την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εντός 
ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

8. Η Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. δύναται να 
αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν: 
(α) Αποτύχει στις εξετάσεις και ενώπιον της Τριμελούς 
Επιτροπής (β) δεν υποβάλει διπλωματική μέσα στα χρο-
νικά όρια που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό 
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(γ) δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
προς το πρόγραμμα.

9. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού 
φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδα-
κτρα, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και απο-
φασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά η Ε.Δ.Ε. μετά από 
πρόταση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10. 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται για τη 
λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
να εκπονήσει αυτόνομα (όχι σε συνεργασία) Διπλωματι-
κή Εργασία με θέμα που προτείνει ο ίδιος. Η έκταση της 
διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο 
15.000 λέξεων.

2. Η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην 
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της δι-
πλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων, 
ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και 
συγκροτεί διμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση 
της εργασίας στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και 
ένα (1) άλλο μέλος Δ.Ε.Π.

3. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη 
έως πέντε (5) διπλωματικών εργασιών. Με επόμενη από-
φαση της η Σ.Ε. μπορεί να τροποποιήσει το θέμα ή να 
αλλάξει τον επιβλέποντα ή τα λοιπά μέλη της διμελούς 
επιτροπής, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος και το ζη-
τήσει ο ίδιος ή ο επιβλέπων.

4. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της διπλω-
ματικής εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί 
για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις (3) μήνες, 
ούτε αργότερα από έξι (6) μήνες, από την προηγούμενη 
εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής 
διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της 
Ε.Δ.Ε.

Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Όταν ειδοποιηθεί, ο κάθε φοιτητής υποβάλει αίτη-

ση στην Σ.Ε. στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος 
επιβλέπων.

β) Το αργότερο εντός ενός (1) μηνός, ο φοιτητής κα-
ταθέτει στον επιβλέποντα καθηγητή συμπληρωμένο το 
σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε αυτό αναφέρονται το θέμα, ο 
στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασί-
ας. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
καθηγητή.

γ) Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται από 
διδάσκοντες των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών καθώς και του 
Δ.Π.Μ.Σ.

δ) Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα 
μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής 
ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση 
του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.

ε) Η ΔΕ βαθμολογείται από διμελή εξεταστική Επιτρο-
πή και ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον 
της εν λόγω εξεταστικής επιτροπής.

στ) Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική 
του εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά 
όρια, δικαιούται παράταση έως δύο έτη μετά από αι-
τιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και 
έγκριση της Ε.Δ.Ε.

ζ) θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε. (όπως 
π.χ. ημερομηνίες ολοκλήρωσης, γλώσσα, γραμματοσει-
ρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρ-
θρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητή-
ματα βιβλιογραφίας, κ.λπ.), αναφέρονται στον Οδηγό 
Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, ο οποίος εκδίδεται 
με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

5. Η αξιολόγηση της ΔΕ από την διμελή εξεταστική 
επιτροπή που έχει οριστεί στηρίζεται σε αυστηρά επι-
στημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, 
την εμβάθυνση και ανάλυση, την σύνθεση και την ποι-
ότητα. Μετά την αξιολόγηση της, καταρτίζεται πρακτικό 
το οποίο υπογράφεται από την διμελή εξεταστική επι-
τροπή. Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το 
πρακτικό αξιολόγησης, υποβάλλεται στη Γραμματεία 
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών.

6. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον 
εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται στο 
διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής και κατατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και 
Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής και τη Βιβλιοθήκη 
του ΟΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια 
συστήματα.

Άρθρο 11. 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 
του και λαμβάνει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.), όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμ-
ματος, προβλεπόμενες υποχρεώσεις, δηλαδή επιτυχή 
εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος, έγκριση της 
διπλωματικής εργασίας και εξόφληση των διδάκτρων.

2. Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προσδιορίζεται ως ο μέσο σταθμικός 
όρος του 70% της μέσης βαθμολογίας των μαθημάτων 
όλων των εξαμήνων και του 30% του βαθμού της Διπλω-
ματικής Εργασίας. Οι βαθμοί που απονέμονται είναι: Άρι-
στα (8,51-10), Λίαν Καλώς (6,51-8,50) και Καλώς (5-6,50).

3. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος, η μορφή, το 
περιεχόμενο του καθώς και οι αρμοδιότητες υπογραφών 
ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

4. Η απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται σε ειδική δημόσια 
τελετή, στην οποία παρίστανται ο Πρύτανης ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του, ο Κοσμήτορας της Σχολής, ο Διευθυ-
ντής του Δ.Π.Μ.Σ., οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις απονομής Δ.Μ.Σ.

5. Κατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρονι-
κό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.
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Άρθρο 12. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Επιπλέον του τίτλου του Δ.Μ.Σ. χορηγείται παράρτη-
μα διπλώματος το οποίο είναι επεξηγηματικό έγγραφο 
και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την 
αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Το παράρτημα 
διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και πα-
ρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το 
γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά 
στο πρωτότυπο του τίτλου.

2. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις 
και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή 
προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο 
εξωτερικό.

3. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα, και πρέπει να πληροί τις προϋπο-
θέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο 
τίτλο σπουδών.

4. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συ-
μπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του 
τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγε-
νέστερη από αυτή.

Άρθρο 13. 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. μπο-
ρούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

2. Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων του 
Δ.Π.Μ.Σ. ανατίθεται από την Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να 
ανατίθενται σε εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες μη 
μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Ο.Π.Α. ή των άλ-
λων ΑΕΙ μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή 
του Δ.Π.Μ.Σ. και έγκριση της Ε.Δ.Ε. Οι διδάσκοντες στο 
Δ.Π.Μ.Σ. επιλέγονται από τη Σ.Ε. βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, όπως:

α) Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά υψηλού 
κύρους.

β) θέσεις ευθύνης στην Έρευνα ή στη Διοίκηση.
γ) Εμπειρία σε διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
δ) Συνάφεια του γνωστικού τους αντικειμένου και των 

διδαχθέντων από αυτούς μαθημάτων.
3. Οι διδάσκοντες προτείνουν στους φοιτητές, για κάθε 

μάθημα της αρμοδιότητάς τους, κατάλογο διδακτικών 
βιβλίων, άρθρων και βοηθημάτων, προς διευκόλυνση 
τους. Επίσης, στην αρχή κάθε περιόδου παρέχουν στους 
φοιτητές περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήμα-
τος και των ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος. Οι διδάσκοντες πρέπει να χρησιμοποι-
ούν, την ψηφιακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου ή του 
ΔΠΜΣ ή του μαθήματος το οποίο διδάσκουν, στην οποία 
θα περιλαμβάνουν σημειώσεις, παρουσιάσεις, βοηθή-
ματα κ.λπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να 
μην συμβαίνει π.χ. επισκέπτες καθηγητές ή για ειδικές 
διαλέξεις αλλά θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο.

4. Φροντιστηριακές ασκήσεις, στο πλαίσιο μαθημάτων 
του Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέ-
ρω, και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού, καθώς και 
σε υποψηφίους διδάκτορες και διδάκτορες των Τμημά-
των που διοργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 14.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου, πραγματοποιεί-
ται ηλεκτρονική αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε 
διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπό 
την οργάνωση και εποπτεία της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 15. 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να χρησιμοποι-
ούν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπι-
στημίου και η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας 
κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλί-
ας και Η/Υ, τη Βιβλιοθήκη, το Υπολογιστικό Κέντρο και τις 
εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος. Έχουν 
επίσης τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας τηλεκ-
παίδευσης του Ο.Π.Α., σύνδεσης με ψηφιακές βιβλιοθή-
κες, σύνδεσης από απόσταση και δωρεάν πρόσβασης 
στο διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημίου.

3. Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του φοιτητή 
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών είναι 
προϋπόθεση για τη συνέχιση της παρακολούθησης. 
Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμο-
στη συμπεριφορά κ.λπ. συνεπάγονται διαγραφή από το 
Πρόγραμμα μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (σήμερα η σχετική 
αρμοδιότητα ανήκει στην Κοσμητεία) και τα διαλαμβα-
νόμενα στον Οδηγό Διεξαγωγής Εξετάσεων του Ο.Π.Α.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να αναφέ-
ρουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησαν το 
έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σο-
βαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 
αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησι-
μοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς 
τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του με-
ταπτυχιακού φοιτητή, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί 
να στοιχειοθετήσει εισήγηση της Ε.Δ.Ε. για διαγραφή 
του. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Ε.Δ.Ε. μπορεί, αφού 
προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα στο μεταπτυχιακό 
φοιτητή να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις 
του επί του θέματος, να εισηγηθεί στην Κοσμητεία τη 
διαγραφή του.

5. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊ-
κής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος στην 
Κοσμητεία της Σχολής. Ως παραβάσεις θεωρούνται και 
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τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και 
γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη 
συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 16.
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του 
ΔΠΜΣ ορίζονται στο άρθρο 8 της πράξης ίδρυσης του 
προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει 
και υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής. Τα τέλη 
φοίτησης θα καταβάλλονται σε 5 δόσεις, κατά τη διάρ-
κεια του προγράμματος σε ημερομηνίες που θα ορίσει 
η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης 
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

Άρθρο 17. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ παρέχεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και το 
Τμήμα Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά τα 
διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. 4277/30-6-2016 από-
φαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2250 Β').

2. Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπο-
λογισμού του προγράμματος εκτελείται από τον ΕΛΚΕ/
ΟΠΑ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18. 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΔΠΜΣ 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και 
οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε ΠΜΣ ιδρυθέν έως τη 
δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκλη-
ρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως 
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 
παρ. 2 του ν. 4485/2017).

2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Περιεχόμενο Μαθημάτων
Αρχές Οικονομικών για Δημοσιονομική Πολιτική 

(5 πιστωτικές μονάδες)
Στο μάθημα αυτό έννοιες και εργαλεία της οικονομική 

επιστήμης θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση θεμά-
των δημόσιας πολιτικής και δημοσίων προγραμμάτων 
με έμφαση σε συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες 
περιπτώσεων. Το σύστημα τιμών και η λειτουργία του, 
ζήτηση και ελαστικότητα, κόστος, παραγωγή και προ-
σφορά. Αγορές και ισορροπία. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, 
δημόσια αγαθά, πόροι ανοικτής πρόσβασης, εξωτερικό-
τητες αποτυχία αγοράς και παρέμβαση. Μονοπωλιακή 

δύναμη και ρύθμιση, μη-συμμετρική πληροφόρηση. 
Στόχοι, μέσα και αποτελεσματικότητα οικονομικής πο-
λιτικής. Πολιτική συμπεριφορά και πολιτική πρακτική. 
Το άριστο μέγεθος του δημόσιου τομέα.

Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής (5 πιστωτικές μονάδες)
Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές να κατανοή-

σουν πώς λειτουργεί η διαδικασία άσκησης δημόσιας 
πολιτικής και διακυβέρνησης στον «πραγματικό κό-
σμο»: δηλαδή σε ένα πραγματικό περιβάλλον πολιτικών 
σκοπιμοτήτων, κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, 
οικονομικών και δομικών περιορισμών και διεθνών επι-
δράσεων.

Το μάθημα εστιάζει στην αλληλεπίδραση πολιτικής 
(politics) και δημόσιας πολιτικής (public policy). Εξηγεί 
σε τι διαφέρει η Κυβέρνηση από την Διακυβέρνηση. 
Εξετάζει το ρόλο των θεσμών στη δημόσια πολιτική. 
Δείχνει, με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, 
ποια είναι η διαδικασία και τα στάδια της δημόσιας πο-
λιτικής. Χρησιμοποιεί εννοιολογικά πρότυπα δημόσιας 
πολιτικής (ορθολογικό μοντέλο, προσαυξητικό, «κάδος 
απορριμμάτων») για να εξηγήσει γιατί οι κυβερνητικές 
πολιτικές πολύ συχνά δεν είναι ορθολογικές. Εξηγεί τη 
λειτουργία της δημόσιας πολιτικής σε ένα περιβάλλον 
βαθιάς ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλληλεξάρτησης και 
παγκοσμιοποίησης.

Ποσοτικές Μέθοδοι για τον Δημόσιο Τομέα (5 πιστω-
τικές μονάδες)

Στο σημερινό οικονομικό και διοικητικό περιβάλλον, 
ο αριθμός των οικονομικών μεγεθών και οι απαιτήσεις 
για ανάλυσή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι σύγχρονες τεχνολογίες 
διευκολύνουν τόσο την πρόσβαση σε περισσότερα στα-
τιστικά δεδομένα όσο και την ανάλυση των δεδομένων. 
Έτσι, με το συνδυασμό βασικών στατιστικών μεθόδων 
και υπολογιστικών συστημάτων μπορεί σήμερα να δο-
θεί σημαντική στήριξη στη διαδικασία διαμόρφωσης 
πολιτικής και λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα. 
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει όλες τις 
σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή πραγματικών 
περιπτώσεων ενώ η εφαρμογή όλων των μεθόδων γίνε-
ται με τη βοήθεια των Η/Υ.

Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων και Πολιτι-
κών (5 πιστωτικές μονάδες) 

Στο μάθημα εξετάζονται οι στόχοι, οι διαδικασίες και οι 
επιπτώσεις πολιτικών και προγραμμάτων στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. Το βασικό υπόδειγμα και τα εργαλεία 
αποτίμησης. Κριτήρια αξιολόγησης αποφάσεων του δη-
μόσιου τομέα και τρόποι εφαρμογής τους στην πράξη. 
Ανάλυση αναγκών, διαδικασιών, επιδιωκόμενων ή μη 
επιπτώσεων και προσδιορισμός και αποτίμηση ροών 
οφέλους και κόστους πολιτικών. Επί μέρους μέθοδοι 
αξιολόγησης και παρουσίαση τους με την βοήθεια με-
λετών περιπτώσεων. Ανάλυση Οφέλους-Κόστους και 
cost effectiveness, Ανάλυση Ρυθμιστικών Επιπτώσεων, 
Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πολυκριτηριακή Ανάλυση: 
κατηγοριοποίηση και παρουσίαση πολύ κριτή ριακών 
μεθόδων λήψης αποφάσεων, Προγραμματισμός Πολλα-
πλών στόχων (Multiobjective Programming).
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Λήψη Αποφάσεων (5 πιστωτικές μονάδες)
Το μάθημα "Λήψη Αποφάσεων" εκπαιδεύει τα στελέχη 

του δημοσίου τομέα για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
Διοίκησης Οργανισμών και Υπηρεσιών τα οποία χαρα-
κτηρίζονται από αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, βοηθά τα 
στελέχη να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους 
πρέπει να σταθμίζονται οι εναλλακτικές δράσεις, ώστε να 
επιλέγεται η δράση εκείνη η οποία οδηγεί στο μέγιστο 
όφελος.

Στα πλαίσια του μαθήματος, παρουσιάζονται αναλυ-
τικά οι διάφοροι τρόποι ανάλυσης και αξιολόγησης των 
εναλλακτικών επιλογών. Επιπρόσθετα, καλύπτονται οι 
βασικές έννοιες της θεωρίας των Πιθανοτήτων, με σκοπό 
την εφαρμογή τους για τη λήψη αποδοτικών και επικερ-
δών αποφάσεων. Παρουσιάζονται οι έννοιες του ρίσκου 
και της ωφέλειας και πως αυτές μπορούν να οδηγήσουν 
σε πιο ισορροπημένες αποφάσεις. Αντιμετωπίζονται επί-
σης πολλά πρακτικά παραδείγματα με σκοπό την κατα-
νόηση όλων των παρουσιαζόμενων εννοιών.

Στρατηγική Διοίκηση για Δημόσιες Υπηρεσίες και Ορ-
γανισμούς (5 πιστωτικές μονάδες) 

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμε-
τέχοντες να κατανοήσουν θέματα στρατηγικής διοίκη-
σης στο χώρο των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, 
και να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής ανάλυσης 
και υλοποίησης στρατηγικών σχεδίων για βελτίωση των 
υπηρεσιών και δημιουργία δημόσιας αξίας. Στο μάθημα 
γίνεται αναφορά σε έννοιες και εναλλακτικές οπτικές 
στην προσέγγιση της στρατηγικής διοίκησης, με ανα-
φορά στις πραγματικές διεργασίες και πρακτικές που 
εξελίσσονται στο περιβάλλον της δημόσιας υπηρεσίας. 
Εξετάζονται μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης, με εφαρμο-
γές σε όλο το φάσμα από τη διάγνωση και αξιολόγηση 
της στρατηγικής θέσης της υπηρεσίας, στη διαμόρφω-
ση εναλλακτικών, την επιλογή νέας στρατηγικής και την 
υλοποίηση της. Δίνεται έμφαση στην ευθυγράμμιση της 
οργάνωσης και στη στρατηγική ηγεσία.

Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση (5 πιστωτικές μονάδες) 

Στο μάθημα θα αναλυθεί ο στρατηγικός ρόλος των 
Πληροφοριακών Συστημάτων στην δημόσια διοίκηση 
μέσω της αυτοματοποίησης γραφειοκρατικών διαδικα-
σιών, της ψηφιοποίησης του πληροφοριακού περιεχομέ-
νου, της προσφοράς νέων υπηρεσιών στους πολίτες, της 
αυτοματοποίησης των συναλλαγών με επιχειρήσεις και 
γενικά της δημιουργίας μια πιο "ανοικτής και συμμετοχι-
κής" διακυβέρνησης. Επίσης θα αναλυθούν οι πολιτικές 
προώθησης των νέων τεχνολογιών σε εθνικό επίπεδο.

Μεταρρυθμίσεις και Public Management (5 πιστωτικές 
μονάδες)

Η εμπειρία από την πράξη καταδεικνύει τις δυσκολίες 
στην επεξεργασία και εφαρμογή αλλαγών στον ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα και στην πραγματοποίηση πετυχη-
μένων μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Σκοπός του μαθήματος είναι πρώτον να 
δώσει στους συμμετέχοντες συστηματική και οργανω-
μένη γνώση για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των 
μεγάλων αλλαγών, των εξισορροπήσεων μεταξύ παρα-
γόντων, των συγκρούσεων συμφερόντων που υπεισέρ-

χονται σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας αλλαγών και 
το ρόλο της πολιτικής και διακυβέρνησης. Δεύτερον, με 
βάση πετυχημένα παραδείγματα να αναδείξει τις προ-
ϋποθέσεις και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 
επιτυχή έκβαση των προσπαθειών για αλλαγές και ευρύ-
τερες μεταρρυθμίσεις, και τις απαιτήσεις για επιτυχή κα-
θοδήγηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση 
της επίδρασης της κουλτούρας της δημόσιας υπηρεσίας, 
των δυνατοτήτων καθοδήγησης και των απαιτήσεων για 
αποτελεσματική ηγεσία αλλαγών. Το μάθημα θα στηρι-
χθεί σε μελέτες περίπτωσης από προγράμματα αλλαγών 
και μεταρρυθμίσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανι-
σμούς, σε διεθνή παραδείγματα, αλλά και στη μεταφορά 
πρακτικών και θεωρίας από τη διοικητική επιστήμη και 
το μάνατζμεντ.

Μαθήματα Επιλογής
Δημόσια Οικονομική (5 πιστωτικές μονάδες)
Τι είναι η Δημόσια Οικονομική - Άριστη Κατανομή των 

Πόρων σε Μια Οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα, Άρι-
στη Κατανομή των Πόρων σε Μια Οικονομία με Δημό-
σιο Τομέα., Εξωτερικότες και Δημοσιονομική Πολιτική, 
Δημόσια Αγαθά, Αρχές Φορολόγησης (τι είναι οι φόροι, 
φορολογική βάση, κ.λπ.) Αρχές Κατανομής του Προϋπο-
λογισμού, Φορολογία και Φοροδιαφυγή, Εναλλακτικοί 
τρόποι Χρηματοδότησης του Κράτους, Φορολογία Προ-
ϊόντων- Φορολόγησης της Εργασίας (Ανάλυση Μερικής 
και Γενικής Ισορροπίας), Εισαγωγή στην θεωρία της Δη-
μοσιονομικής Επιλογή.

Κυκλική Οικονομία (5 πιστωτικές μονάδες)
Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία είναι μια 

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημιουργία μιας 
βιώσιμης κοινωνίας. Αυτή η μετάβαση απαιτεί μια διεπι-
στημονική προσέγγιση, που συνδυάζει κοινωνικοοικο-
νομικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις.

Το μάθημα ακολουθεί μια συστημική προσέγγιση στην 
κυκλική οικονομία λαμβάνοντας υπόψη τις εμπλεκόμε-
νες οικονομικές μονάδες, τις δομές κινήτρων, και τις 
επιπτώσεις τους στις κυκλικές εναλλακτικές λύσεις. Οι 
βέλτιστες λύσεις προσδιορίζονται με την οικονομοτεχνι-
κή αξιολόγηση κυκλικών ή ημικυκλικών προσεγγίσεων, 
αξιολόγηση κύκλου ζωής και αξιολόγηση περιβαλλοντι-
κών ωφελειών από εναλλακτικές λύσεις.

Το μάθημα περιλαμβάνει:
• Κατανόηση της έννοιας της κυκλικής και ημικυ-

κλικής οικονομίας και των οικοβιομηχανικών πάρκων 
(ecoindustrial parks).

• Κατανόηση του τρόπου απόκλισης μιας κυκλικής οι-
κονομίας από το τρέχον γραμμικό υπόδειγμα.

• Αξιόλογη κόστους και ωφέλειας στη μετάβαση από 
γραμμικές σε κυκλικές ή ημικυκλικές οικονομίες.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών (5 πιστωτικές μονάδες) Αντικείμενο του 
μαθήματος είναι η παρουσίαση της σύγχρονης διεθνούς 
τάσης αναμόρφωσης της Χρηματοοικονομικής Ανάλυ-
σης και Λογιστικής στο Δημόσιο Τομέα στα πλαίσια της 
νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management).

Παρουσιάζονται οι προτεινόμενες μέθοδοι καταγρα-
φής και παρουσίασης των λογιστικών πληροφοριών, 
βάσει των διεθνών και των εκάστοτε εθνικών λογιστι-
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κών προτύπων, καθώς και των προϋπολογισμών. Δίνεται 
έμφαση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Ειδικότερα στο μάθημα αυτό εξετάζονται η σχέση της 
Νέας Δημόσιας Διοίκησης με τη Λογιστική και με τη Χρη-
ματοοικονομική Ανάλυση, τον προϋπολογισμό και τον 
έλεγχο, οι εναλλακτικές λογιστικές βάσεις καταγραφής 
της λογιστικής πληροφορίας (ταμειακή-δεδουλευμένη), 
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα, οι 
διεθνείς τάσεις και η διεθνής εμπειρία αναφορικά με την 
υιοθέτηση των σύγχρονων μεθόδων λογιστικής για το 
δημόσιο, καθώς και θέματα κοστολόγησης, ελέγχου και 
αξιολόγησης της απόδοσης σε δημόσιους οργανισμούς. 
Περιγράφονται τα συστήματα της δεδουλευμένης λογι-
στικής για τα ΝΠΔΔ, Δημόσιες Μονάδες υγείας και τους 
ΟΤΑ.

Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής (5 πιστωτικές μονάδες)
Η κοινωνική πολιτική στοχεύει στη βελτίωση της ευ-

ημερίας των ανθρώπων και ασχολείται ιδιαίτερα με την 
ευημερία των περισσότερο ευάλωτων οικονομικών 
στρωμάτων. Το μάθημα αυτό διερευνά διάφορες πτυχές 
της κοινωνικής πολιτικής: τον σκοπό και το νόημα της, 
τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο λειτουργίας της 
στο παρελθόν και τις προκλήσεις της κοινωνικής πολι-
τικής για το μέλλον. Εξετάζουμε τους τρόπους άσκησης 
της κοινωνικής πολιτικής τόσο από θεωρητική όσο και 
από εμπειρική άποψη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο 
μέρος συζητάμε θεωρίες κοινωνικής δικαιοσύνης και 
διερευνούμε την ιδέα και το πεδίο λειτουργίας του κρά-
τους πρόνοιας: γιατί είναι σημαντικό, τι σημαίνει, πώς 
ανακατανέμει το εισόδημα μεταξύ διαφορετικών ομά-
δων και πώς σχετίζεται με άλλους τομείς πολιτικής και το 
ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, στο δεύτερο 
μέρος παρουσιάζουμε λεπτομερή οικονομικά δεδομένα 
και αναλύουμε την εφαρμοζόμενη κοινωνική πολιτική 
(δηλαδή τις παροχές σε χρήμα και παροχές σε είδος) 
στις χώρες του ΟΟΣΑ και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Τέλος, 
εξετάζουμε τις «αποτυχίες πολιτικής» και συζητούμε τα 
παραπάνω ζητήματα από την οπτική της πολιτικής οικο-
νομίας προκειμένου να κατανοήσουμε πώς τα πολιτικά 
κίνητρα επηρεάζουν στην πράξη την εφαρμοζόμενη 
κοινωνική πολιτική.

Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική (5 πιστωτικές μονά-
δες)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοι-
τητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία 
της μακροοικονομικής και διεθνούς μακροοικονομικής 
προκειμένου να αναλύσουν θέματα της δημοσιονομικής 
και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ και να αυξήσουν την 
κατανόηση τους σε αυτά τα ζητήματα (συμπεριλαμβα-
νομένων των εξελίξεων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής 
και οικονομικής διακυβέρνησης σε μακροοικονομικό 
επίπεδο). Δεδομένης της καίριας σημασίας αυτών των 
πολιτικών για το γνωστικό αντικείμενο των Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών η σε βάθος μελέτη της νομισμα-
τικής και δημοσιονομικής πολιτικής θα τους επιτρέψει να 
προχωρήσουν σε μια βαθύτερη γνώση των Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών. Τα θέματα των διαλέξεων περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων:

Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή ένωση.
Η μεταπολεμική ιστορία και τους κύριους θεσμούς 

στην Ευρώπη.
Η διεθνής αλληλεξάρτηση και συνεργασία.
Οι διεθνείς ενώσεις.
Η αρχιτεκτονική και σχεδιασμός της ευρωπαϊκής ολο-

κλήρωσης.
Η εμπορική πολιτική και την ενιαία αγορά.
Νομισματική πολιτική και νομισματική ένωση. 
Δημοσιονομική πολιτική και φορολογικές ενώσεις.
Άλλες κοινές πολιτικές της ΕΕ.
Η κρίση του 2008.
Η εθνική και ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση.
Εισαγωγή στη Θεωρία των Παιγνίων (5 πιστωτικές 

μονάδες)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή 

στις έννοιες της θεωρίας παιγνίων και στο πως μπορούν 
αυτές να χρησιμεύσουν στην ανάλυση ενός στρατηγικού 
περιβάλλοντος, δηλαδή ενός περιβάλλοντος στο οποίο 
αποφάσεις διαφορετικών συμμετεχόντων αλληλοεπηρε-
άζονται. Παρότι το μάθημα έχει εν μέρει μεθοδολογικό 
χαρακτήρα, η παρουσίαση θα γίνει αποκλειστικά μέσω 
ανάλυσης παραδειγμάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη έμ-
φαση θα δοθεί σε οικονομικές αλλά και μη οικονομικές 
εφαρμογές όπως κινητροδότηση συνεργασίας, διαπραγ-
ματεύσεις, επίλυση συγκρούσεων, ανάλυση συμπεριφο-
ράς σε ολιγοπωλιακές αγορές κ.λπ.

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσία (5 πιστω-
τικές μονάδες)

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών 
γνώσεων και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτή-
των των συμμετεχόντων σε θέματα διοίκησης ανθρώπι-
νου δυναμικού στο χώρο των δημοσίων υπηρεσιών και 
οργανισμών. Το μάθημα θα εστιασθεί σε θέματα όπως 
προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, 
προσανατολισμός και ενσωμάτωση νέων συναδέλφων, 
ανάθεση καθηκόντων και βελτίωση επικοινωνίας με 
άτομα και ομάδες, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών 
και εκπαίδευση συνεργατών, στοχοθεσία, μέτρηση από-
δοσης και αξιολόγηση απόδοσης συνεργατών. Επίσης 
θα επεκταθεί σε θέματα μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα, με αναφορά 
σε περιπτώσεις από την ελληνική και διεθνή εμπειρία.

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (5 πιστωτικές 
μονάδες)

Το περιβάλλον του σύγχρονου μάνατζμεντ χαρακτη-
ρίζεται από αυξανόμενη πολυπλοκότητα και διαρκείς 
αλλαγές στο Επιχειρηματικό τοπίο και στην Τεχνολογία. 
Η Επιχειρησιακή Έρευνα εφοδιάζει το σημερινό μάνα-
τζερ με μεθοδολογίες, μοντέλα και εργαλεία ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις 
και να παίρνει γρήγορες αποφάσεις σε επιχειρησιακά 
προβλήματα.

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειώσει τα 
στελέχη που συμμετέχουν από τις επιχειρήσεις αλλά και 
από τους δημόσιους και μη κερδοσκοπικού οργανισμούς 
με τις βασικότερες μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας 
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πάνω σε περίπλοκα προβλήματα του λειτουργικού και 
στρατηγικού επιπέδου που αντιμετωπίζουν. Επίσης να 
αναπτύξει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν πακέ-
τα Η/Υ για ανάλυση των προβλημάτων αυτών και την 
υποβοήθησή τους στη λήψη αποφάσεων.

Οι τέσσερις κύριες μεγάλες κατηγορίες των προτύπων 
που καλύπτονται στο μάθημα είναι:

Μαθηματικός Προγραμματισμός, Ανάλυση Αποφά-
σεων, Πολυκριτήρια Ανάλυση και ανάπτυξη μοντέλων 
Προσομοίωσης. Επίσης, για την επίλυση δύσκολων προ-
βλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης θα συζητη-
θούν ευρετικοί και μεταευρετικοί αλγόριθμοι.

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται μοντέλα της Επιχει-
ρησιακής Έρευνας στους σημαντικότερους κλάδους και 
λειτουργίες των επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς επί-
σης θα παρουσιαστούν επιλεγμένα πακέτα λογισμικού 
που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των μοντέλων.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 
(5 πιστωτικές μονάδες) Το μάθημα εισάγει στην έννοια 
και πρακτική της επιχειρηματικότητας στο δημόσιο και 
κοινωνικό τομέα. Εστιάζεται στη δημιουργία νέων προ-
τάσεων για δημιουργία δημόσιας και κοινωνικής αξίας, 
τη στρατηγική για υλοποίηση των πρωτοβουλιών και 
τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξής τους. Ξεκινά από 
τη δημιουργία της ιδέας κι συνεχίζει στην εκκίνηση του 
νέου εγχειρήματος, την εμπλοκή ατόμων και το χτίσιμο 
συνασπισμού υποστήριξης, τη διασφάλιση οικονομικών 
και ανθρώπινων πόρων, το σχεδιασμό και τη διαχείρι-
ση της ανάπτυξης. Εισάγει εργαλεία για ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό και παρακολούθηση της προόδου. Επιδιώκει 
να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών 
για αυτόνομη ανάληψη πρωτοβουλιών και αυτενέργεια.

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 πιστωτικές 
μονάδες)

Το μάθημα παρουσιάζει θέματα που αφορούν στον 
προγραμματισμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση σε έργα/ προγράμματα του δημόσιου τομέα. 
Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες: ανάλυ-
ση του κύκλου ζωής ενός έργου, εναλλακτικές δομές 
οργάνωσης έργων, μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης 
(ex-ante και ex-post) έργων και προγραμμάτων, τεχνι-
κές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, κόστος έρ-
γου, ανάλυση της σχέσης κόστους-χρονικής διάρκειας, 
προγραμματισμός και εξομάλυνση πόρων, καθώς και 
τεχνικές ελέγχου έργων και προγραμμάτων. Επίσης, το 
μάθημα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης, καθώς και 
τη χρήση λογισμικού διοίκησης έργων.

Σχέσεις με πολίτη/ επικοινωνία (5 πιστωτικές μονάδες)
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σχέσης 

μεταξύ της ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών 
και της βελτίωσης της απόδοσης και της εικόνας του 
δημόσιου τομέα. Το μάθημα εστιάζει στο πώς βασικές 
αρχές και τεχνικές της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ 
μπορούν να συμβάλλουν στην επιλογή των στόχων των 
οργανισμών, στην εναρμόνιση της δράσης τους με τις 
ανάγκες των πολιτών και στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
προγραμμάτων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότη-
τα τους κατά τη διαχείριση του δημοσίου συμφέροντος, 
ενισχύοντας την ικανοποίηση των πολιτών.

Ηθική και Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα (5 πιστωτικές 
μονάδες)

Η επιχειρηματική ηθική αναφέρεται στα σύγχρονα 
οργανωτικά πρότυπα, κανόνες και αξίες που διέπουν 
τις ενέργειες και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, 
διασφαλίζοντας ότι λειτουργούν με τρόπο επωφελή 
τόσο για τις ενδιαφερόμενες ομάδες όσο και για τις ίδιες, 
αποκτώντας δημόσια αποδοχή και εταιρική φήμη. Το 
μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της ηθικής 
και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, καθώς 
και την εξοικείωση τους σε χρήσιμες έννοιες και εργα-
λεία ανάλυσης και αποφάσεων. Ο στόχος του μαθήματος 
είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στον εντοπισμό, την 
κριτική σκέψη και στην επίλυση ηθικών ζητημάτων που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο επαγγελματικό περι-
βάλλον σε ατομικό, οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Το μάθημα πραγματεύεται, ακόμα, ζητήματα διαφθοράς, 
της κατάχρησης δηλαδή δημόσιας θέσης εμπιστοσύνης 
για ίδιον όφελος. Ένα φαινόμενο που όταν μεταδίδεται 
σε επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς, η ζημία στην 
κοινωνία μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένη. Οι φοιτητές 
θα είναι σε θέση, πρώτον να κατανοήσουν τους κοινω-
νικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επιφέρουν τη 
διαφθορά και δεύτερον να ενημερωθούν για ορισμένα 
εργαλεία αποτελεσματικών συστημάτων συμμόρφωσης. 
Οι φοιτητές, με άλλα λόγια, θα είναι σε θέση να ανα-
γνωρίζουν περιπτώσεις διαφθοράς ή παράτυπης συ-
μπεριφοράς στο επαγγελματικό τους περιβάλλον ώστε 
να είναι σε θέση να τις αποτρέπουν ή να ελαχιστοποιούν 
τον αντίκτυπό της.

Ελάχιστες διδακτικές ώρες
Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 5 πιστωτικές μονάδες. 

Οι ελάχιστες ώρες για κάθε μάθημα είναι είκοσι μία (21).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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