
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 3/6-9-2019 
   Έγκριση Κανονισμού Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-

νών με τίτλο «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master 

of Science in Philosophy and Management)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

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

3. Την 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄).

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση 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 83/Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α΄) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, 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΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρί-
αση 8-5-2019).

11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 16-4-2019).

12. Την αριθμ. 1290/11-7-2019 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ που αφορά την επανίδρυση του ΔΠΜΣ 
«Φιλοσοφία και Διοίκηση» (ΦΕΚ 3125/Β΄).

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

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 1-8-2019).

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

την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φιλοσοφία και Διοίκη-
ση (Master of Science in Philosophy and Management)», 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ αποτελεί η εκπαί-
δευση, η προαγωγή της γνώσης, η έρευνα σε ειδικές θε-
ματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της Φιλοσοφίας, 
της Οικονομίας και της Διοίκησης.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και 
της Διοίκησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτη-
τές που προκύπτουν από τη σχέση της Φιλοσοφίας, της 
Οικονομίας και της Διοίκησης. Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην 
εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης, την έρευνα σε 
ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της 
Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης.

Από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος 
προσδοκάται:

α) η κατάκτηση νέων και πρωτότυπων επιστημονικών 
επιτευγμάτων,

β) η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για 
εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θε-
ωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση 
των επιστημών της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Διοίκησης και δη της σχέσης τους στον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον,

γ) η διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων δι-
οικητικών στελεχών,

δ) η εξέλιξη της προσωπικότητας των διοικητικών 
στελεχών.

Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο:
α) τη μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στη συνει-

σφορά της Φιλοσοφίας και της Οικονομίας στη Διοίκηση,
β) τη βελτίωση της διδασκόμενης ύλης στη Διοίκη-

ση μέσω της φιλοσοφικής ανάδειξης του αξιακού και 
ανθρωπιστικού περιεχομένου της στο πολυσύνθετο 
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τη δημι-
ουργία νέας ύλης με την εις βάθος μελέτη του ατόμου 
και της φιλοσοφικής - ανθρωπιστικής προσέγγισης κάθε 
εργαζομένου,

γ) τη διαχείριση κρίσεων, την εταιρική διακυβέρνηση 
και την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των 
φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδι-
ωτικού 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 παρεχό-
μενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των 
σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science 
in Philosophy and Management)», μετά την πλήρη και 
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρό-
γραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφο-
ρά του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφω-
να με το νόμο 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 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 
καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του ΔΠΜΣ. 
Τα μέλη ΔΕΠ εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των δύο 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, για διετή θητεία και οι εκ-
πρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από τους φοιτητές 
του ΔΠΜΣ, για ετήσια θητεία. Τα μέλη της ΕΔΕ δεν δικαι-
ούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή 
τους στην επιτροπή. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως και ο 
Διευθυντής του ΔΠΜΣ ορίζονται σύμφωνα με τις κείμε-
νες διατάξεις του Νόμου και απόφαση της ΕΔΕ.

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 εκά-
στοτε αιτούμενες δαπάνες.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ: απαρτίζε-
ται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημά-
των, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, εκ των 
οποίων τρία (3) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών και δύο (2) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Φιλοσο-
φίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τα μέλη ΔΕΠ της ΣΕ 
εκλέγονται από την ΕΔΕ, 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 αναπληρω-
τή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, και ορίζεται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία 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 στην 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 την ΕΔΕ.

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

3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο 
Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του είναι μέλη 
ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρω-
τή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και ορίζεται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ο Διευθυντής του 
ΔΠΜΣ είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ο Διευθυντής 
του ΔΠΜΣ ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με από-
φαση της ΕΔΕ για διετή θητεία. Ο Διευθυντής δεν μπορεί 
να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτε-
λεσματική 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 συ-

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

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

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

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

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΔΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής, ορίζεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και εκπληρώνει τα καθήκοντα του 
Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

ΑΔΑ: ΩΤ6446ΨΖ2Ν-ΖΛΥ
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Το ΔΠΜΣ «Φιλοσοφία και Διοίκηση» υποστηρίζεται 
από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατε-
στημένη στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ-
χολογίας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της 
Γραμματείας του Τμήματος. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει 
ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ, 
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υπο-
ψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, 
την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΔΠΜΣ «Φιλοσοφία και Διοίκηση» γίνονται δεκτοί 
κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

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

Το ΔΠΜΣ «Φιλοσοφία και Διοίκηση» θα υλοποιηθεί 
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 πενήντα (50) άτομα, ανά ακαδημαϊκό έτος 
και προγραμματίζεται να απασχολεί είκοσι (20) συνολι-
κά διδάσκοντες, 80% από το συνεργαζόμενα Τμήματα 
του ΕΚΠΑ. Αυτό αντιστοιχεί σε (0,40) διδάσκοντες ανά 
φοιτητή.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοι-
τητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και 
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
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 Φιλο-
σοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάρτιο, με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ δημοσι-
εύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και του 
Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία 
του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προ-
κήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

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

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

στηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

7. Δύο συστατικές επιστολές.
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανα-
γνώρισης του τίτλου τους, σύμφωνα με το άρθρο 34, 
παρ. 7 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

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

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

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

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι υποψήφιοι 
με τον υψηλότερο βαθμό πρώτου πτυχίου, σε ποσοστό 
που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού ει-
σακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον πίνακα επιλεχθέντων, να εγγραφούν 
στο Πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

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

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί 
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη) για όλες τις ει-
δικεύσεις.

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Για όλες τις ειδικεύ-
σεις η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί 
μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Ο φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολο-
γημένα παράταση σπουδών. Η παράταση δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα. Συνεπώς, ο ανώτατος 
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορί-
ζεται 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 προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

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

Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι 

ΑΔΑ: ΩΤ6446ΨΖ2Ν-ΖΛΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41100 Τεύχος B’ 3516/19.09.2019

υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δεκαέξι (16) 
εξαμηνιαίων μαθημάτων.

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

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 διεξά-
γονται και σε άλλη γλώσσα κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ.

Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη 39 7,5
Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 39 7,5
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ 39 7,5
Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ 39 7,5
Σύνολο 156 30

 
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 39 7,5
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική 39 7,5
Ηθική των Διαπραγματεύσεων 39 7,5
Επιχειρηματική Ηθική 39 7,5
Σύνολο 156 30

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Χρηματοοικονομική Λογιστική 39 7,5
Ανάλυση Επενδύσεων 39 7,5
Λογική και Γνωσιοθεωρία 39 7,5
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 39 7,5
Σύνολο 156 30

Δ΄ Εξάμηνο Διδ. ώρες ECTS
Διοίκηση Μάρκετινγκ 39 7,5
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 39 7,5
Θρησκεία και Ιδεολογία στη Διοίκηση 39 7,5
Φιλοσοφική Ψυχολογία στη Διοίκηση 39 7,5
Σύνολο 156 30

Β . Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων.
Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη.
Το μάθημα «Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη» 

πραγματοποιεί επισκόπηση των βασικών αρχών που 
διέπουν την οικονομική δραστηριότητα και την κατα-
νόηση του ρόλου των μακροοικονομικών εργαλείων 
και πολιτικών. Στη συνέχεια, εξετάζονται τα διαχρο-
νικά μακροοικονομικά υποδείγματα και συνδέεται η 
οικονομία μίας χώρας με το διεθνές χρηματοοικο-
νομικό 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.
Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
Στο μάθημα «Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών 

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

• Καταστάσεις χρηματοοικονομικής – λογιστική πλη-
ροφόρησης.

• Χρηματοοικονομική ανάλυση.
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Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ.
Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία έχει να προσφέρει πλού-

το ιδεών και προσωπικοτήτων, ικανών να φωτίσουν το 
εύρος και τη σημασία της διοίκησης-μάνατζμεντ. Η 
πλατωνική Πολιτεία αποτελεί εύγλωττο παράδειγμα 
που αναδεικνύει το κύριο θέμα του Ηγέτη, της Ψυχής 
και της Πολιτείας, δηλαδή του Ηγέτη, της ιδιαιτερότη-
τας των ανθρώπων και της ορθής διακυβέρνησης του 
πολιτικού οργανισμού. Ο δάσκαλος του Πλάτωνα, ο 
Σωκράτης, τόλμησε να αμφισβητήσει τα δεδομένα της 
εποχής του και να παραμείνει συνεπής στα πιστεύω του 
έως το τέλος της ζωής του. Η προβολή αυτού του βίου 
συνδυάζεται με την διοικητική καινοτομία και σταθερή 
πίστη σε αξίες με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο δε Αριστο-
τέλης, τονίζοντας εμφατικά την αρετή ως μεσότητα, τον 
ορθολογισμό και τη φυσική ροπή προς την ευδαιμονία 
προβάλλει την αποφυγή ακροτήτων στη διοίκηση, την 
ορθολογική διαχείριση των καταστάσεων συνοδευόμε-
νη από φρόνηση-πρακτική σοφία και, μέσω αυτών, την 
ανθρωποκεντρική ευδαιμονία μέσω του μάνατζμεντ. Η 
ελληνιστική φιλοσοφία αναδεικνύει, εν γένει, την αξία 
της ψυχικής ηρεμίας ως στάσης ζωής, η οποία επηρεάζει 
και την ορθή διαχείριση με «καθαρό μυαλό».

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ
Ποια είναι η συμβολή της νεότερης και σύγχρονης φι-

λοσοφίας στο μάνατζμεντ; Ο Διαφωτισμός καθιστά σαφή 
τη σημασία της αιτιακής εξήγησης, ιδιαίτερα αναφορικά 
με το γνωσιακό μάνατζμεντ (Knowledge Management). 
Στο ίδιο γνωσιακό πλαίσιο τίθεται και η θεωρία του λο-
γικού εμπειρισμού. Η καντιανή ηθική φέρνει στο προ-
σκήνιο τη σπουδαιότητα του ηθικού προσώπου και της 
δεοντολογίας. Η αναλυτική φιλοσοφία αναδεικνύει τη 
σημασία του λόγου, τη χρήση αυτού και των νοημάτων 
με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση διοικητι-
κών θεμάτων. Η θεωρία του Παραδείγματος του Thomas 
Kuhn δίνει έμφαση στον υποκειμενικό παράγοντα και 
στον σχετικισμό, τα οποία, αναφορικά με το μάνατζμεντ, 
λαμβάνουν χώρα ως πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και δι-
αφοροποιήσεις στη διοίκηση (π.χ. Δύση, Ανατολή). Ο 
υπαρξισμός προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολύ-
πλευρη ανάδειξη της σημασίας της ανθρώπινης ύπαρξης 
και στην καθοριστική σημασία αυτής. Μια τέτοια οπτική 
ορίζει τη δημιουργικότητα, την ευθύνη, τον σεβασμό ως 
βασικά γνωρίσματα εκείνου που διοικεί και των συνερ-
γατών του (των διοικουμένων).

Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» σκοπεύει 

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

• Διαχρονική αξία του χρήματος.
• Κόστος κεφαλαίου.
• Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου.
• Κεφαλαιακή διάρθρωση.
• Μερισματική πολιτική.
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική.
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 εργα-
σίας. 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 εσωτε-
ρικό 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 ανταγωνι-

σμού, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών.
• Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση 

δυνάμεων και αδυναμιών.
• Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής.
Ηθική των Διαπραγματεύσεων.
Οι διαπραγματεύσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της 

επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής. Επομένως, τα 
στελέχη των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν ανεπτυγ-
μένες διαπραγματευτικές ικανότητες και να γνωρίζουν 
τις απαραίτητες διαδικασίες μιας πετυχημένης διαπραγ-
μάτευσης. Με τη γνώση αυτή θα μπορούν να αντιμετω-
πίζουν με επιτυχία εργασιακές καταστάσεις με πρόσωπα 
ή ομάδες καθώς και με προμηθευτές ή πελάτες. Το μά-
θημα αυτό διερευνά τη θεωρία, τις διαδικασίες και την 
πρακτική πλευρά των διαπραγματεύσεων ιδιαίτερα στο 
εργασιακό πλαίσιο. Δίνει έμφαση σε θέματα όπως οι δια-
φορετικές μορφές διαπραγμάτευσης, η στρατηγική των 
διαπραγματεύσεων, η σωστή επικοινωνία μεταξύ των 
μερών, οι πηγές ισχύος στις διαπραγματεύσεις, η ηθική, 
η διαπραγμάτευση με ομάδες και άλλα. Επίσης καλύπτει 
τη διαχείριση συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί 
η διακρίβωση των επιθυμητών ορίων παραχωρήσεων 
κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση κρίσης, η 
σπουδαιότητα του αξιακού περιεχομένου (ηθική) που 
υποστηρίζεται από τις αντίθετες πλευρές και η αξιολό-
γησή του μέσα σε περιβάλλον διαπραγμάτευσης.

Επιχειρηματική Ηθική.
Δεοντολογική ή συνεπειοκρατική ηθική; Θεωρίες 

αρχών ή αποδόμηση της ηθικής; Ακολουθία λόγων και 
έργων ή ανακολουθία στον βωμό μιας επιχειρηματικής 
«επιτυχίας»; Υπάρχουν όρια στην αυτο-πραγμάτωση του 
διοικητικού στελέχους-μάνατζερ και στην πραγματοποί-
ηση των στόχων του; Αυτά είναι ορισμένα ερωτήματα 
στο πεδίο της επιχειρηματικής ηθικής (business ethics), 
τα οποία ταυτόχρονα αναδεικνύουν και θεωρίες που τα 
συνοδεύουν. Τα προαναφερόμενα προσεγγίζονται στο 
ρεαλιστικό περίγραμμα της επιχειρηματικής συμπερι-
φοράς, η οποία καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ 
ηθικών προτύπων και σχέσεων ανάμεσα στις επιχειρή-
σεις, στους εργαζόμενους, στους μετόχους, στους κατα-
ναλωτές, στους πολίτες. Αναφέρονται, κατ’ ανάγκη, στις 
γενικότερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και στη 
σημασία τους για το «επιχειρείν».

Χρηματοοικονομική Λογιστική.
Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» παρέ-

χει στους φοιτητές τις βασικές λογιστικές γνώσεις που 

ΑΔΑ: ΩΤ6446ΨΖ2Ν-ΖΛΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41102 Τεύχος B’ 3516/19.09.2019

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:

• Λογιστικά Πρότυπα.
• Λογιστικό Κύκλωμα.
• Διπλογραφικό Σύστημα.
• Απογραφή και Τακτοποίηση Αποκλίσεων.
Ανάλυση Επενδύσεων
Το μάθημα «Ανάλυση Επενδύσεων» συνδέεται με τη 

προσπάθεια να καθορισθεί εάν μια επένδυση έχει αποτι-
μηθεί σωστά από τους επενδυτές στην αγορά. Η σύγχρο-
νη προσέγγιση δίνει έμφαση όχι μόνο στην εκτίμηση των 
αποδόσεων των επενδύσεων, αλλά και στον κίνδυνο τον 
οποίο ενέχουν οι επενδύσεις αυτές, πολύ περισσότερο 
όταν αυτές συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο. Τα θέματα που 
θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

• Απόδοση και κίνδυνος.
• Αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
• Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος.
• Αποτίμηση μετοχών.
• Θεωρία χαρτοφυλακίου.
• Θεωρία κεφαλαιαγοράς.
Λογική και Γνωσιοθεωρία
Η Λογική που θέτει αυστηρούς κανόνες πάνω στην 

έρευνα των νοημάτων της επικοινωνίας και η γνωσι-
οθεωρία που διερευνά τα θεμέλια της γνώσης και τον 
τρόπο απόκτησής της (π.χ. εμπειρισμός, ορθολογισμός) 
επηρεάζουν και την επικοινωνία και τη γνώση στον χώρο 
του μάνατζμεντ. Εν προκειμένω, ο πρωταγωνιστής του 
συνόλου της ζωής, άνθρωπος, ορίζει τον τρόπο οργά-
νωσης, ελέγχου και ταξινόμησης των λεκτικών-επικοι-
νωνιακών και των πρακτικών δράσεων στον χώρο των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ορίζει το μέλλον του 
και σε αυτόν τον τομέα.

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
Το μάθημα «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» βοηθά 

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

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

των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυ-
ναμικό.

• Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων.
• Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού.
• Πολιτική και συστήματα αμοιβών.
Διοίκηση Μάρκετινγκ
Ο σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Μάρκετινγκ» εί-

ναι η εισαγωγή των εκπαιδευομένων στην επιστήμη του 

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

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

καταναλωτών.
• Μίγμα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διάθεση, προβολή 

και προώθηση).
• Στρατηγικό μάρκετινγκ.
• Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος μάρκετινγκ.
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Το μάθημα «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» παρουσιάζει 

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

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

κονομικών προϊόντων.
• Εταιρίες επενδύσεων.
• Αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου.
Θρησκεία και Ιδεολογία στη Διοίκηση
Πώς ορίζουν οι θρησκείες το όριο στον τόκο και τον 

δανεισμό; Τι αξίες μπορούν να προσφέρουν σε έναν μά-
νατζερ τα ηθικά όρια που θέτουν; Είναι ηθικά δεκτό ένας 
ιερωμένος να μετέχει σε οικονομικές δραστηριότητες, 
π.χ. να δραστηριοποιείται σε χρηματιστήρια; Θέτουν οι 
θρησκείες ηθικούς φραγμούς και ανθρώπινα ιδεώδη με 
στόχο το μάνατζμεντ για ανθρώπους, και όχι για πράγμα-
τα; Αυτά και άλλα σχετικά με τη συμβολή της θρησκείας 
και της ιδεολογίας στη Διοίκηση ερωτήματα καθίστανται 
αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης και αποσαφήνισης.

Φιλοσοφική Ψυχολογία στη Διοίκηση
Η αυτογνωσία του διοικητικού στελέχους, το «γνώθι 

σαυτόν», αποτελεί το πρώτο εφαλτήριο, προκειμένου να 
γνωρίσει σε βάθος τα θετικά και τα αρνητικά του και να 
διαχειρίζεται επιτυχώς τον εαυτό του. Η εν λόγω διαχείρι-
ση κατευθύνεται και προς τους συνεργάτες του, ώστε να 
υπάρχει αποτελεσματικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο 
στην επιχείρηση ή οργανισμό. Η φιλοσοφική ψυχολογία 
θεραπεύει σε βάθος και πλάτος τις προαναφερόμενες 
πτυχές, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις πάνω στην 
ενδυνάμωση του εαυτού, στην απόκτηση καθαρής σκέ-
ψης, στη συνειδητοποίηση της έννοιας του ανθρώπου 
ως ανθρώπου, εργαζομένου μέσα στο σύγχρονο πολυ-
πολιτισμικό και οικονομικά διεθνοποιημένο περιβάλλον.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

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

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

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται 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 γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 20 ημερών 
από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

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

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσο 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα, 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).

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και 
ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγ-
γράμματα 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 χώ-
ρους φοίτησης και αντίστροφα. Διαθέτει ειδικά διαμορ-
φωμένο όχημα που μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα 
πέντε ΦμεΑ από τους οποίους δύο με αναπηρικό κάθι-
σμα 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 συμπλη-
ρωθεί και να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος 
φοίτησης με εναλλακτικούς τρόπους (όπως περιγράφο-
νται παρακάτω). Στόχος της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ αποτελεί 
η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευ-
τικής 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 δυ-
σκολίες: 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, προβλήματα 
με τη διατροφή, ό,τι άλλο τους δυσκολεύει να λειτουρ-
γήσουν καλύτερα στην καθημερινότητά τους.

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

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

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

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

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

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

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

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

του ΔΠΜΣ, 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 οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου 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 ξε-
περνούν 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 εισόδη-
μα (αρ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017).

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., αρ. 44, ν. 4485/2017). 
Συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις αξιολό-
γησης 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 
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της αξιολόγησης κάθε διδάσκοντα κοινοποιούνται στον 
ίδιο και στην ΕΔΕ και λαμβάνονται υπόψη για την βελ-
τίωση του ΔΠΜΣ.

6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρί-
ασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ και σε χώρο του Τμήματος ή 
της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΔΠΜΣ ή του 
Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του 
Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως 
εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ απονέμεται 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Φιλοσο-
φία και Διοίκηση».

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

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

9. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Φιλοσοφία και Διοί-
κηση» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτη-
σης που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο. 
Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 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 οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, κατά 80% του-
λάχιστον, από:

- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και 
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

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

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν.4386/2016) και αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών,

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

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

Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται δι-
δασκαλία 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 ημεδα-
πή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμο-
νες 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 λει-
τουργία του ΔΠΜΣ που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω 
θα ρυθμίζεται από την ΕΔΕ σύμφωνα με την εκάστοτε 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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