
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

Αριθμ.    απόφ.37/16-10-2019  .
Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Δια-

χείριση Κινδύνων»/»Applied Risk Management».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

  Έχοντας λάβει υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

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

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

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

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

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄102).

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 Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, 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. Την υπ’ αριθμ. 1119/13-12-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
λειτουργίας του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύ-
νων»/»Applied Risk Management» (ΦΕΚ 77 Β΄/2019).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
12-6-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρία 02-10-2019).

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

την τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχεί-
ριση Κινδύνων»/»Αpplied Risk Management», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διαχείριση 
κεφαλαίων και η διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός 
των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρη-
ματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων 
και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών χρή-
ματος και κεφαλαίου σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα 
και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου και της 
κανονιστικής συμμόρφωσης.

Σκοπός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κιν-
δύνων»/“Applied Risk Management” είναι η παροχή 
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο 
επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης κεφαλαίων και της 
διαχείρισης κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών 
αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων και του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστω-
τικού συστήματος σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα 
και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου και της 
κανονιστικής συμμόρφωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Διαχείριση 
Κινδύνων»/“Applied Risk Management” στις εξής ειδι-
κεύσεις:

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/
Risk Management.
2. Εσωτερικός Έλεγχος/Internal Audit.
3. Κανονιστική Συμμόρφωση/Compliance.
μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-

δών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επι-

στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα 
με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται 

από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλά-
βει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαι-
ούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή 
τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ 
των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπο-
ρεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος και:

- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτι-
κού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.

- Αποφασίζει, με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικό-
τερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμ-
ματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών 
του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αι-
τούμενες δαπάνες.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επι-
τροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της 
οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης θημάτων από προηγούμενη με-
ταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων 
του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στη 
Συνέλευση του Τμήματος.

Η ΣΕ συνεδριάζει τακτικώς, αν υπάρχουν θέματα, μια 
φορά κάθε μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο. 
Η επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως έπειτα από αίτηση του 
Διευθυντή του ΠΜΣ ή τριών (3) τουλάχιστον μελών της. 
Τα πρακτικά της ΣΕ τηρούνται από τη Γραμματεία και 
υπογράφονται από το Διευθυντή του ΠΜΣ. Η ΣΕ μπορεί 
να αναθέσει σε ένα μέλος ή επιτροπή να εισηγηθεί ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλει-
οψηφία του συνόλου των μελών της ΣΕ. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Διευθυντή του ΠΜΣ. 
Ως απαρτία θεωρείται η παρουσία τριών (3) τουλάχιστον 
μελών της Επιτροπής, ενώ πρέπει απαραίτητα να είναι 

παρών ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Σε περίπτωση κωλύματος, 
ο Διευθυντής αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή του.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζε-
ται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευ-
σης του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχό-
μενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. 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 ΠΜΣ.

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

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση 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 ΠΜΣ, 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 ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκο-
ντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied 
Risk Management” υποστηρίζεται από Γραμματεία του 
Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Οι-
κονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την 
επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως κα-
θήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την 
προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την 
τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση 
βαθμολογιών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/
“Applied Risk Management” γίνονται δεκτοί κάτοχοι 
τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ/TEI 
της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και από-
φοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, 
αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
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Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 
του ν. 4485/2017.

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied 
Risk Management” θα δέχεται έως 120 φοιτητές (συ-
νολικά για τις 3 ειδικεύσεις) ανά ακαδημαϊκό έτος και 
προγραμματίζεται να απασχολεί κατ’ εκτίμηση είκοσι 
πέντε (25) συνολικά διδάσκοντες, τουλάχιστον 60% από 
το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, και 40% 
από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδα-
πής και της Αλλοδαπής [μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του
αρ. 13Α, ν. 4310/2014, επισκέπτες, καταξιωμένους επι-
στήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό 
κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξει-
δικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 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).

Αυτό αντιστοιχεί σε = 0,20 διδάσκοντες ανά φοιτητή.
Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 

φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών είναι περίπου εξακόσιοι (600) ανά έτος σε σχέση και 
με τον αριθμό των περίπου επτακοσίων (700) προπτυ-
χιακών φοιτητών ανά έτος και των σαράντα ενός (41) 
διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
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 νόμο 
4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Απρίλιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ προκήρυξη για 
την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχε-
τικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που 
ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

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

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

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής/γαλλικής/

γερμανικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμί-
ας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του 
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 101 παρ. 5 του ν. 4547/2018.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου.
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μα-

θήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
- Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-

βλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών.
- Πιστοποιημένη γνώση π.χ. αγγλικής γλώσσας.
- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών.
- Ερευνητική δραστηριότητα.
- Δημοσιεύσεις.
- Συστατικές επιστολές.
- Προφορική συνέντευξη.
- Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ 

(εφόσον απαιτηθούν).
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 

Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του ΠΜΣ εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση 
της Συνέλευσης.

Οι ισοβαθμίσαντες γίνονται δεκτοί σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

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

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπει-
τα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και απόφαση 
της Συνέλευσης.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προ-
βλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές 
αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζο-
νται τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και να 
προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση 
εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-
νους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, 
οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει 
τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτηση του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, που δε θα 
υπερβαίνει δύο συνεχή εξάμηνα.
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Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδη-
μαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι 
υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων 
Θεματικών Ενοτήτων της κάθε ειδίκευσης, καθώς επί-
σης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας. Οι Θεματικές Ενότητες έχουν 
ετήσια διάρκεια και αποτελούνται από τέσσερα μαθή-
ματα η κάθε μία. Η κάθε ειδίκευση μπορεί να προσφέρει 
τις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος της, καθώς 
και άλλες πρόσθετες Θεματικές Ενότητες και μαθήματα 

που θα αναπτύξει, μεμονωμένα, σε κάθε ενδιαφερό-
μενο. Για την παρακολούθηση αυτή απαιτείται αίτηση 
στη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία θα κρίνεται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή. Ταυτόχρονα, θα απαιτείται η κα-
ταβολή αναλογικών διδάκτρων. Οι συμμετέχοντες αυτοί 
μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος του ΠΜΣ, αλλά 
δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών 
(αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, η παρακολούθηση 
των μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, εί-
ναι υποχρεωτική. Περαιτέρω, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
υποχρεούνται σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων στο πλαίσιο της κάθε Θεματικής Ενότητας, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγο-
νται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία 
του κάθε μαθήματος διαρκεί 7 ώρες.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ KAI ΚΙΝΔΥΝΩΝ/RISKMANAGEMENT

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΘΕ 1: Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων/Finance and Risk Management

ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

7,5 Οικονομική των Επιχειρήσεων/Financial 
Accounting and Managerial Economics 7,5 Χρηματοοικονομική Διοίκηση/

Financial Management 15 ECTS

7,5 Διαχείριση Κινδύνων I/Risk Management I 7,5 Διαχείριση Κινδύνων II/Risk Management ll 15 ECTS

15 15 30 ECTS

ΘΕ 2: Ποσοτικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Συστήματα/Quantitative methods in Finance

ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

7,5 Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά/
Stochastic Analysis in Finance 7,5 Εμπειρικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά II/

Empirical Methods in Finance II 15 ECTS

7,5 Εμπειρικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Ι/
Empirical Methods in Finance Ι 7,5 Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου/

Credit Risk Analysis 15 ECTS

15 15 30 ECTS

.

.
ΘΕ3: Ειδικά Θέματα Αγορών και Διαχείρισης Κινδύνων/Special Topics in Financial Markets and Risk Management

ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

5
Επενδύσεις Αξίας και.
Χρηματοοικονομική Ανάλυση/Value Investing 
and Financial Analysis

5

Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Αγορών και 
Χρηματοπιστωτικών.
Ιδρυμάτων/Institutional and Regulatory 
Framework of Markets and Financial.
Institutions

10 ECTS
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5 Σύνθετα Προϊόντα Αγορών Χρήματος και Κε-
φαλαίου/Structure Products 5 Αγορές Εμπορευμάτων/Commodity markets 10 ECTS

10 10 20 ECTS

ΘΕ 4: Μακροοικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα/Macroeconomics and Financial System.
ECTS Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

5
Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Οικονο-
μική Πολιτική/Macroeconomic environment 
and economic policy

5
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και Μα-
κροπροληπτική Εποπτεία ΙΙ/Financial System, 
Regulation and Macro prudential Supervision II

10 ECTS

5

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και 
Μακροπροληπτική Εποπτεία Ι/Financial 
System, Regulation and Macro prudential 
Supervision Ι

5
Διαχείριση Μακροοικονομικών και Χρη-
ματοπιστωτικών Κρίσεων/Management of 
Macroeconomics and Financial Crisis

10 ECTS

10 10 20 ECTS

ΘΕ 5: Διπλωματική Εργασία/Dissertation thesis
ECTS Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

10 10 20 ECTS

Σύνολο ECTS ΘE1-5 120 ECTS

2. Ειδίκευση: Εσωτερικός Έλεγχος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΘΕ1: Χρηματοοικονομική για Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου/Finance for internal auditors

ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

7,5 Οικονομική των Επιχειρήσεων/Financial 
Accounting and Managerial Economics 7,5 Χρηματοοικονομική Διοίκηση/

Financial Management 15 ECTS

7,5 Διαχείριση Κινδύνων Ι/RiskManagement I 7,5 Διαχείριση Κινδύνων ΙI/RiskManagement II 15 ECTS

15 15 30 ECTS

ΘΕ2: Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο/Introduction to Internal Audit

ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

7,5 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/Human 
ResourceManagement 7,5 Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου ΙI/

Internal Control Systems II 15 ECTS

7,5 Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Ι/
Internal Control Systems I 7,5 Στρατηγικές των Επιχειρήσεων/

Growth Business Strategies 15 ECTS

15 15 30 ECTS

ΘΕ3: Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου Ι/Internal Audit Practices I

ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

5 Αρχές και Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου/
Internal Audit Practice 5 Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων II/

Information Systems Audit II 10 ECTS

5 Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων I/
Information Systems Audit I

.
5

Πρακτικές Αντιμετώπισης της Απάτης/
Fraud Examination Practice 10 ECTS

10 10 20 ECTS
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ΘΕ4: Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου IΙ/Internal Audit Practices II

ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

5
Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική 
Συμμόρφωση/Corporate Governance and 
Compliance

5 Προχωρημένος Εσωτερικός Έλεγχος II/
Specialized Internal Audit Practice II 10

5 Προχωρημένος Εσωτερικός Έλεγχος I/
Specialized Internal Audit Practice I 5 Ποσοτική Ανάλυση και Ανάλυση Δεδομένων/

Quantitive Analysis and Business Analytics 10

10 10 20

ΘΕ5: Διπλωματική Εργασία/DissertationThesis

ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

10 10 20

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΘΕ 1-5 120

3. Ειδίκευση: Κανονιστική Συμμόρφωση

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ/COMPLIANCE
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΘΕ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/BUSINESS AND RISK MANAGEMENT

ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

7,5
Οικονομική των Επιχειρήσεων/Financial 
Accounting and Managerial Economics

7,5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση/
Financial Management

15 ECTS

7,5 Διαχείριση Κινδύνων Ι/Risk Management Ι 7,5 Διαχείριση Κινδύνων ΙΙ/Risk Management II 15 ECTS

15 15 30 ECTS

ΘΕ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/
BUSINESSSTRATEGYANDCORPORATEGOVERNANCE

ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

7,5
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/
Human Resource Management

7,5
Στρατηγικές Επιχειρήσεων/
Growth Business Strategies

15 ECTS

7,5

Θεσμοθέτηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
και Εταιρική Διακυβέρνηση Ι/
Establishment of Compliance Function and 
Corporate Governance Ι

7,5

Θεσμοθέτηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
και Εταιρική Διακυβέρνηση II/
Establishment of Compliance Function and 
Corporate Governance II

15 ECTS

15 15 30 ECTS

ΘΕ 3: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/
FINANCIALCRIME PREVENTION AND PERSONAL DATA PROTECTION

ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

5

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρημα-
τοδότησης της τρομοκρατίας/Anti- money 

laundering and combating terrorism

5
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ι/
Personal Data Protection Ι

10 ECTS
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5
Καταπολέμηση της απάτης - Καταπολέμηση 

της διαφθοράς/δωροδοκίας/Anti-Fraud/Anti- 
bribery/Anti-corruption

5
Προστασία Δεδομένων.
Προσωπικού Χαρακτήρα II/Personal Data 
Protection II

10 ECTS

10 10 20 ECTS

ΘΕ 4: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ/BUSINESS ETHICS

ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

5
Προστασία Καταναλωτή και Επενδυτή Ι/
Consumer and Investor Protection Ι

5
Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων/
Conflicts of Interests

10 ECTS

5
Προστασία Καταναλωτή και Επενδυτή ΙΙ/
Consumer and Investor Protection II

5 Θέματα Ανταγωνισμού/Competition Issues 10 ECTS

10 10 20 ECTS

ΘΕ 5: Διπλωματική Εργασία

ECTS Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ
ECTS

10 10 20 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΘΕ1-5 120 ECTS

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων Αναλυτι-
κά, για την κάθε ειδίκευση:

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων:
Οικονομική των επιχειρήσεων/Financial Accounting 

and Managerial Economics.
Εξετάζονται η δομή, οι λειτουργίες, η οργάνωση και οι 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη συγκρότηση 
και την ανάπτυξη ενός οικονομικού οργανισμού. Επίσης, 
εξετάζονται ο χαρακτήρας και οι στόχοι της επιχείρησης, 
η διαχρονική φύση της λήψης αποφάσεων, η διαχείριση 
του επιχειρηματικού κόστους, οι αρχές που διέπουν την 
καταναλωτική ζήτηση, σύγχρονες μεθοδολογίες και πρα-
κτικές τιμολόγησης προϊόντων υπό συνθήκες αβεβαιό-
τητας και τα κριτήρια λήψης επενδυτικών αποφάσεων. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Introduction to Managerial Economics.
2. Decision making under Risk and Uncertainty.
3. Cost Concepts for Decision Making.
4. Market Demand for Decision Making.
5. Price Determination in Practice.
6. Capital Budgeting Investment Finance and Enter-

prise Value.
Χρηματοοικονομική διοίκηση/Financial Management.
Η χρηματοοικονομική διοίκηση επιδιώκει να εξοικει-

ώσει τους φοιτητές με μεθόδους αντιμετώπισης προ-
βλημάτων χρηματοοικονομικής λήψης αποφάσεων που 
αντιμετωπίζει ένας manager. Στο πλαίσιο του μαθήματος, 
θα συζητηθεί ένα σύνολο σημαντικών θεμάτων, όπως η 
χρονική αξία του χρήματος, η αποτίμηση των ομολόγων 
και των μετοχών, η επισκόπηση της χρηματοδότησης 
των επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση του χρέους και 
το κόστος κεφαλαίου, η χρηματοοικονομική ανάλυση,
ο οικονομικός σχεδιασμός, η διαχείριση του κεφαλαί-
ου κίνησης, καθώς και θέματα επενδύσεων και αγορών, 
όπως ανάλυση Χαρτοφυλακίου, Μοντέλα ισορροπίας, 

Θεωρία αποτελεσματικών αγορών, Συμπεριφορική. 
Χρηματοοικονομική και Στρατηγικές διαχείρισης χαρ-
τοφυλακίου.

Διαχείριση Κινδύνων Ι και II/Risk Management Ι και II.
Το μάθημα αυτό στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτη-

τές στις έννοιες του κινδύνου και της μέτρησης του. 
Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το ελεύ-
θερο επιχειρηματικό περιβάλλον και η πολυπλοκότη-
τα, στην οποία λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις 
εισάγουν διάφορους κινδύνους που πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν. Επιπλέον, αναλύει τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, τα μέσα και τα παράγωγα, καθώς και τα σημα-
ντικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων. Το μάθημα εξετάζει 
επίσης θέματα όπως, οι κύριοι γνωστοί επιχειρηματικοί 
κίνδυνοι, ο τρόπος με τον οποίο μετριέται ο κίνδυνος, 
η αντιμετώπιση των κινδύνων σε διάφορα επίπεδα, 
η εισαγωγή κεφαλαιαγορών και των μέσων τους (ομό-
λογα, αποθέματα), η διαχείριση κινδύνων, αγορές και 
προϊόντα (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps), 
βασικές έννοιες στη διαχείριση κινδύνων και επικεντρώ-
νεται στη διαχείριση κινδύνων των επιχειρήσεων και τον 
εντοπισμό των κινδύνων, την εκτίμηση και την αντιμε-
τώπιση τους. 

Επίσης καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων.
2. Αποτίμηση δικαιωμάτων.
3. Εξειδικευμένα παράγωγα προϊόντα.
Στοχαστικές μέθοδοι στα χρηματοοικονομικά/

Stochastic Analysis in Finance.
Αναφέρεται στην ανάλυση στοχαστικών διαδικασιών 

με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά.
Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Δειγματόχωρος, Ορισμός Πιθα-

νότητας, Ιδιότητες, Δεσμευμένη Πιθανότητα, θεώρημα 
Ολικής Πιθανότητας, Τύπος Bayes, Ανεξάρτητα Ενδεχό-
μενα.
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2. ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ: Ορισμοί, 
Συναρτήσεις Πυκνότητας Πιθανότητας, Μέση Τιμή, Δι-
ασπορά.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ: Διωνυμική, Γεωμετρική, 
Poisson, Κανονική.

4. ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ: Από κοινού σ.π.π., Περι-
θώριες κατανομές, Δεσμευμένες κατανομές, μέσες τιμές 
(Διακριτές και συνεχείς).

5. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Κατανομή 
Αθροίσματος.

6. ΣΥΝΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ: Ορισμός, Ιδιότητες.
7. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: Νόμοι Μεγάλων 

Αριθμών, ΚΟΘ.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ POISSON: Περιγραφή, θεώρημα Kinchin, 

Εφαρμογές.
9. GAMBLERSRUIN: Περιγραφή, Διάφορες Περιπτώ-

σεις, Εφαρμογές.
10. ΤΥΧΑΙΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ: Βασικός Περίπατος, Ιδιότητες, 

Γενικεύσεις, Εφαρμογές.
11. ΚΙΝΗΣΗ BROWN: Η κίνηση WIENER σαν όριο τυ-

χαίων περιπάτων, κίνηση Brown με drifts, Ιδιότητες, 
Εφαρμογές.

Εμπειρικές μέθοδοι στα χρηματοοικονομικά Ι και II/
Empirical Methods in Finance I and II.

Αναφέρεται στη γραμμική παλινδρόμηση, στην ανάλυ-
ση χρονοσειρών με μοντέλα ARMA, μοντέλα VAR, ARCH, 
GARCH καθώς και PanelData. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.
2. Αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα και μοντέλα κινη-

τού μέσου όρου.
3. Κατασκευάζοντας ARMA μοντέλα η προσέγγιση Box 

Jenkins.
4. Πολυμεταβλητά μοντέλα και μοντέλα VAR.
5. Μοντέλα ARCH και GARCH.
6. Paneldata.
Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου/Credit Risk Analysis.
Αναλύει τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση 

του πιστωτικού κινδύνου τόσο σε επίπεδο συναλλαγής 
όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Παρουσιάζονται θέ-
ματα όπως: rating systems, μοντελοποίηση πιστωτικού 
κινδύνου, πιστωτικά χαρτοφυλάκια KaiCreditVar, capital 
management-allocation κ.α. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Εισαγωγή στην μοντελοποίηση χρηματοοικονομι-

κού κινδύνου.
2. Μοντέλα VaR.
3. Credit scoring models.
4. Capital markets models.
5. LGD and Recovery risk.
6. Συστήματα Rating.
7. Μοντέλα πιστωτικού χαρτοφυλακίου και CreditVar.
8. Εφαρμογές υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού 

κινδύνου.
9. Capital management and Allocation.
Επενδύσεις Αξίας/Value Investing και Χρηματοοικο-

νομική Ανάλυση/Financial Analysis.
Το μάθημα Επενδύσεις Αξίας/Value Investing προορί-

ζεται να διδάξει στους φοιτητές τα βασικά στοιχεία της 

αξίας επένδυσης, όπως αναπτύχθηκε από τους Graham 
και Dodd. 

Οι ουσιαστικές περιοχές που καλύπτονται θα είναι:
(1) βασικές παραδοχές και προσεγγίσεις για την επέν-

δυση αξίας.
(2) τεχνικές για την εκτίμηση της θεμελιώδους αξίας, 

με βάση την παραδοσιακή αποτίμηση αξίας και τις επεν-
δύσεις.

(3) σχεδιασμός αποτελεσματικών στρατηγικών ανα-
ζήτησης ευκαιριών επένδυσης αξίας.

(4) διάρθρωση χαρτοφυλακίων αξίας για τον έλεγχο 
του κινδύνου.

Οι στόχοι του μαθήματος θα επιτευχθούν μέσω διαλέ-
ξεων και πραγματικής αποτίμησης εταιρειών, συζητήσεις 
και παρουσιάσεις. Το πρώτο μέρος του μαθήματος θα 
ασχοληθεί με την οικοδόμηση των δεξιοτήτων επεν-
δύσεων αξίας, ενώ το δεύτερο μέρος του μαθήματος 
θα εφαρμόσει αυτές τις δεξιότητες για να εκτιμήσει τις 
εταιρείες που βασίζονται στις επενδυτικές αρχές. Το μά-
θημα Χρηματοοικονομική Ανάλυση/Financial Analysis, 
εστιάζει στον προϋπολογισμό δαπανών κεφαλαίου, στον 
υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου μιας εταιρίας και 
στην αποτίμηση των εισηγμένων εταιριών με τη μέθοδο 
της προεξόφλησης των ταμειακών ροών (DCF), ενώ θα 
γίνουν και συγκρίσεις με άλλες μεθόδους για την κα-
τάλληλη επιλογή μιας μετοχής σε σύγκριση με κάποια 
άλλη (Ρ/Ε, P/BV, ROE κ.λπ.). θα δοθούν πραγματικά πα-
ραδείγματα (δημοσιευμένες αναλύσεις για Ελληνικές και 
ξένες εισηγμένες) από Ελληνικούς και ξένους οίκους και 
θα εξηγηθεί λεπτομερώς η διαδικασία που ακολουθεί ο 
εκάστοτε αναλυτής. 

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:
1. Προϋπολογισμός δαπανών κεφαλαίου (capital 

budgeting).
2. Κόστος κεφαλαίου.
3. Αποτίμηση εταιριών.
Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Αγορών και Χρημα-

τοπιστωτικών Ιδρυμάτων/Institutional and Regulatory 
Framework of Markets and Financial Institutions 

Α. «Εποπτικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς»
Εξετάζεται το πλαίσιο ρύθμισης και εποπτείας των 

αγορών κεφαλαίου ως απαραίτητο στοιχείο χρηματο-
οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης τόσο διεθνώς 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:
1. Ρύθμιση και αγορές κεφαλαίου: μορφές και ανα-

γκαιότητα.
2. Σύγχρονες τάσεις και φορείς διεθνούς ρύθμισης και 

εποπτείας.
3. Συνιστώσες της ρύθμισης και εποπτείας των αγορών 

κεφαλαίου.
4. Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο.
Β. «Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Τραπεζών»
Εξετάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

τραπεζών, και ειδικότερα το κανονιστικό πλαίσιο της 
Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια. 

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:
1. Χρηματοοικονομικό πλέγμα ασφαλείας (Financial 

safety net).
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2. Τραπεζική ένωση στην Ευρώπη.
3. Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας.
4. Κεφάλαια τραπεζών.
5. Πιστωτικός κίνδυνος/Κίνδυνος αγοράς/λειτουργικός 

κίνδυνος.
Σύνθετα Προϊόντα Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου/

Structure Products 
Α. «Δομημένα-Σύνθετα Προϊόντα».
Αναλύει την δομή διάφορων σύνθετων προϊόντων 

στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και εξετάζει τους 
τρόπους διαχείρισής τους από τις διάφορες κατηγορίες 
επενδυτών. 

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:
1. Είδη σύνθετων προϊόντων και επενδυτές.
2. Διασύνδεση τους με τα κλασικά χρηματοοικονομικά 

προϊόντα και τα παράγωγα.
3. Αποτίμηση και αντιστάθμιση συνθέτων προϊόντων.
4. Διαχείριση κινδύνων των συνθέτων προϊόντων.
5. Documentation και πρακτικά ζητήματα σε σχέση με 

τα σύνθετα προϊόντα.
Β. «Σχεδιασμός και Αποτίμηση Σύνθετων Τραπεζικών 

Προϊόντων». 
Αναλύει μεθόδους αποτίμησης σύνθετων τραπεζικών 

προϊόντων με υποκείμενους τίτλους μετοχές, επιτόκια 
και ισοτιμίες. 

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:
1. Καμπύλες επιτοκίων Par - Spot - Forward - Μέθοδος 

bootstrap.
2. Περιγραφή της, παρατηρούμενης στην αγορά, par 

swap καμπύλης επιτοκίων.
3. Χρήση της μεθόδου Bootstrap για τον υπολογισμό 

των επιτοκίων προεξόφλησης (spot curve).
4. Παραδείγματα προθεσμιακών επιτοκίων (forward 

rates - forward curve).
5. Τιμολόγηση Ομολόγων.
6. Τιμολόγηση Vanilla Swap.
7. Τιμολόγηση ευρωπαϊκού δικαιώματος σε ισοτιμία 

με Black 76 (lognormal model).
8. Τιμολόγηση floor με υποκείμενο το 6m Euribor με 

αρνητικό strike (normal model).
9. Τιμολόγηση Reverse Cliquet με υποκείμενο χρημα-

τιστηριακό δείκτη (Monte Carlo simulation).
Αγορές Εμπορευμάτων/Commodity markets.
Παρουσιάζει τους θεμελιώδεις παράγοντες λειτουρ-

γίας της αγοράς Η/Ε σε σύγκριση με το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλε-
πίδραση των τεχνικών, οικονομικών και ρυθμιστικών θε-
μάτων. Περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην απελευθέρωση 
της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναλύοντας διάφορα 
τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συμπεριφορά των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στις Ορ-
γανωμένες αγορές ηλεκτρικές ενέργειας (χρηματιστήρια 
ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και τις στρατηγικές διαχεί-
ρισης κινδύνων σε αυτές. Απώτερος σκοπός της υποε-
νότητας είναι η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών της ηλεκτρικής ενέργειας που τη διακρίνουν από 
τα άλλα αγαθά και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και 
καθιστούν τη διαχείριση των κινδύνων της πιο σύνθετη. 

Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:
1. Θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές στην αγορά Η/Ε.
2. Τεχνικά και χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος Η/Ε.
3. Διαμόρφωση οριακής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Σχεδιασμός και οργάνωση αγορών Η/Ε.
5. Διαχείριση διαφόρων κινδύνων στην αγορά Η/Ε.
Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Οικονομική Πολιτι-

κή/Macroeconomic environment and economic policy
Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Οικονομικές διακυμάνσεις.
2. Υποδείγματα της ανάλυσης των οικονομικών δια-

κυμάνσεων.
3. Χρήμα.
4. Σταθεροποιητική πολιτική.
5. Κινήσεις κεφαλαίων στην ανοιχτή οικονομία.
6. Οικονομικές κρίσεις και θεωρητικές διαμάχες.
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και Μακροπρο-

ληπτική Εποπτεία Ι και II/Financial System, Regulation 
and Macroprudential Supervision I and II

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Οικονομικές λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών.
2. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
3. Ασύμμετρη πληροφόρηση.
4. Εξειδικευμένα παράγωγα προϊόντα.
5. Χρηματοπιστωτικό σύστημα και οικονομική μεγέ-

θυνση.
6. Ρύθμιση, μακρο-προληπτική εποπτεία και χρημα-

τοπιστωτική σταθερότητα.
Διαχείριση Μακροοικονομικών και Χρηματοπιστω-

τικών Κρίσεων/Management of Macroeconomics and 
Financial Crisis

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Ο μηχανισμός των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
2. Χρηματοπιστωτική διάσωση.
3. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009.
4. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις σε αναπτυγμένες και 

αναδυόμενες οικονομίες.
5. Κανόνες και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος: Προοπτικές 
2. Εσωτερικός Έλεγχος:
Οικονομική των επιχειρήσεων/Financial Accounting 

and Managerial Economics
Εξετάζονται η δομή, οι λειτουργίες, η οργάνωση και οι 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη συγκρότηση 
και την ανάπτυξη ενός οικονομικού οργανισμού. Επίσης, 
εξετάζονται ο χαρακτήρας και οι στόχοι της επιχείρησης, 
η διαχρονική φύση της λήψης αποφάσεων, η διαχείριση 
του επιχειρηματικού κόστους, οι αρχές που διέπουν την 
καταναλωτική ζήτηση, σύγχρονες μεθοδολογίες και πρα-
κτικές τιμολόγησης προϊόντων υπό συνθήκες αβεβαιό-
τητας και τα κριτήρια λήψης επενδυτικών αποφάσεων. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Introduction to Managerial Economics.
2. Decision making under Risk and Uncertainty Cost 

Concepts for Decision Making.
3. Market Demand for Decision Making.
4. Price Determination in Practice.
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5. Capital Budgeting Investment Finance and Enter-
prise Value.

Χρηματοοικονομική διοίκηση/Financial Management.
Η χρηματοοικονομική διοίκηση επιδιώκει να εξοικει-

ώσει τους φοιτητές με μεθόδους αντιμετώπισης προ-
βλημάτων χρηματοοικονομικής λήψης αποφάσεων που 
αντιμετωπίζει ένας manager. Στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος, θα συζητηθεί ένα σύνολο σημαντικών θεμάτων 
όπως η χρονική αξία του χρήματος, η αποτίμηση των 
ομολόγων και των μετοχών, η επισκόπηση της χρημα-
τοδότησης των επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση του 
χρέους και το κόστος κεφαλαίου, η χρηματοοικονομική 
ανάλυση, ο οικονομικός σχεδιασμός και η διαχείριση του 
κεφαλαίου κίνησης.

Διαχείριση Κινδύνων Ι και II/Risk Management Ι και II
Το μάθημα αυτό στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές 

στις έννοιες του κινδύνου και της μέτρησης του. Η ανά-
γκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το ελεύθερο 
επιχειρηματικό περιβάλλον και η πολυπλοκότητα, στην 
οποία λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις εισάγουν 
διάφορους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Επιπλέον, αναλύει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα 
μέσα και τα παράγωγα, καθώς και τα σημαντικά εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων. Το μάθημα εξετάζει επίσης θέματα 
όπως, οι κύριοι γνωστοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι, ο τρό-
πος με τον οποίο μετριέται ο κίνδυνος, η αντιμετώπιση 
των κινδύνων σε διάφορα επίπεδα, η εισαγωγή κεφα-
λαιαγορών και των μέσων τους (ομόλογα, αποθέματα), 
η διαχείριση κινδύνων, αγορές και προϊόντα (συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps), βασικές έννοιες στη 
διαχείριση κινδύνων και επικεντρώνεται στη διαχείρι-
ση κινδύνων των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό των 
κινδύνων, την εκτίμηση και την αντιμετώπιση τους. Κα-
λύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:

1. Main known Business Risks.
2. Measuring Risk.
3. Dealing with Risks at Different Levels.
4. Capital Market and its Instruments.
5. Risk Management, Markets and Products.
6. Basic Concepts in Risk Management.
7. Enterprise Risk Management.
8. Risk Identification.
9. Risk Assessment.
10. Risk Response. Control and Monitoring.
11. Setting up and FRM Framework.
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/Human Resource 

Management
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) στοχεύ-

ει στην παροχή στους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης 
εικόνας των βασικών αρχών και τεχνικών διαχείρισης 
προσωπικού. Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα συζητηθεί 
ένα σύνολο σημαντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με 
βάση τον άνθρωπο, της ανάλυσης και του σχεδιασμού 
της εργασίας, της πρόσληψης, της κατάρτισης και της 
διαχείρισης της απόδοσης, της ανάπτυξης των εργαζο-
μένων. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Human Resource Management: gaining a competi-

tive advantage.
2. Strategic Human Resource Management.
3. The Analysis and Design of Work.
4. Human Resource Planning and Recruitment Selec-

tion and Placement.
5. Training.
6. Perfor mance Management Employee Develop-

ment.
7. Pay structure Decisions.
8. Recognizing Employee Contributions with Pay.
Στρατηγικές Επιχειρήσεων/Growth Business Strategies
Οι Στρατηγικές Επιχειρήσεων επιδιώκουν να εξοικειώ-

σουν τους σπουδαστές με τα επιχειρησιακά προβλήματα 
λήψης αποφάσεων που αντιμετωπίζει ένας διευθυντής. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα συζητηθεί ένα σύνολο 
σημαντικών θεμάτων στην επιχειρηματική στρατηγική, 
όπως στρατηγική ανάλυση πόρων και δυνατοτήτων, 
ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, διαχείριση 
στρατηγικών αλλαγών, αξιολόγηση και επιλογή στρα-
τηγικών ανάπτυξης, κάθετη ολοκλήρωση και διαφορο-
ποίηση. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. The Concept of Strategy.
2. Industry Analysis: the fundamentals.
3. Further Topics in Industry and Competitive Analysis.
4. Analyzing Resources and Capabilities.
5. Organization Structure and Management Systems: 

the fundamentals of strategy implementation.
6. The Sources and Dimensions of Competitive Ad-

vantage.
7. Industry Evolution and Strategic Change.
8. Vertical Integration and the Scope of the Firm.
9. Diversification Strategy.
10. External Growth Strategies: mergers, acquisitions 

and alliances.
11. Current Trends ¡η Strategic Management.
Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Ι και II/Internal Con-

trol Systems Ι και II
To μάθημα αυτό συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική 

του εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο του οποίου ανα-
δεικνύονται βασικές ιδέες, αρχές, έννοιες και μέθοδοι 
εσωτερικού ελέγχου. Σκοπός του είναι να εισαγάγει τους 
φοιτητές στις βασικές έννοιες του εσωτερικού ελέγχου, 
καθώς και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται από 
τους ελεγκτές. Εξετάζει την έννοια του εσωτερικού 
ελέγχου, τη βάση και τη δομή της μεθοδολογίας του, 
την αξιολόγηση κινδύνου από την κορυφή προς τα κάτω, 
τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση του ελέγχου, την 
ανάλυση κινδύνου και τις στρατηγικές ελέγχου. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Introduction to Internal Control Concept.
2. Basis and Structure of the Internal Control Meth-

odology.
3. Step 1. Top-down Risk Management.
4. Identity and assess entity - level controls.
5. Scoping the detailed work based on risk assessment.
6. Developing control testing strategies.
7. Revision.
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Αρχές και Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου/Internal 
Audit Practice

Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση των βασικών 
θεωριών, αρχών και πλαισίων στα οποία βασίζεται ο 
σύγχρονος έλεγχος. Παρέχει πρακτικές γνώσεις σχετι-
κά με τον τρόπο διενέργειας διαδικασιών αξιολόγησης 
κινδύνων από λογιστικούς ελέγχους και τον εντοπισμό 
κατάλληλων προσεγγίσεων και τεχνικών ελέγχου. Επί-
σης, βοηθά στην κατανόηση του ενδιαφέροντος, των 
ευθυνών και των μεθοδολογιών που συνδέονται με 
την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εσωτερικού 
ελέγχου. Βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν μια ολο-
κληρωμένη γνώση και εκτίμηση του Διεθνούς Πλαισίου 
Επαγγελματικών Πρακτικών, του Κώδικα Δεοντολογίας 
και των Διεθνών Προτύπων για την Επαγγελματική Πρα-
κτική Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει των οποίων λειτουργεί 
ο εσωτερικός έλεγχος. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Introduction to Internal Audit Concept.
2. Standards for the professional practice of Internal 

Auditing.
3. Audit Planning and Strategy (macro).
4. Audit Engagement Planning (micro).
5. Internal Audit execution.
6. Reporting & Follow up.
7. Quality Assurance.
8. APPENDIX 1: Sampling Methods.
9. APPENDIX 2: Audit Workpapers.
Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων Ι και II/

Information Systems Audit Ι και II
Το μάθημα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων 

καλύπτει τις βασικές έννοιες του συστήματος πληρο-
φορικής και τη σχέση τους με την πραγματοποίηση 
πραγματικών ελέγχων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό θα 
επιτρέψει στους συμμετέχοντες να συζητήσουν τις βα-
σικές έννοιες σχετικά με τον κίνδυνο και τον έλεγχο των 
τεχνολογιών πληροφορικής με το τμήμα συστημάτων 
πληροφοριών και τους εμπειρογνώμονες του λογιστικού 
ελέγχου και να μεταφράσουν τους τεχνικούς κινδύνους 
στους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Οι βασικοί τομείς που πρέπει να καλύπτονται περιλαμ-
βάνουν: (1) Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα, 
(2) Η Διαδικασία Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων, 
(3) Διακυβέρνηση και Διαχείριση της Πληροφορικής, (4) 
Απόκτηση, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πληροφοριακών 
Συστημάτων, Λειτουργίες Συστημάτων, Συντήρηση και 
Υποστήριξη, και (6) Προστασία Πληροφοριακών Περι-
ουσιακών Στοιχείων. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Introduction to Information Systems.
2. The Process of Auditing Information Systems.
3. Governance and Management of Information 

Technology.
4. Information Systems Acquisition, Development and 

Implementation.
5. Information Systems Operations, Maintenance and 

Support.
6. Protection of Information Assets.

Πρακτικές Αντιμετώπισης Απάτης/Fraud Examination 
Practice

Εννοιολογικής κατανόηση της εγκληματικότητας 
και της οικονομικής απάτης, εισαγωγή βασικών τεχνι-
κών ανίχνευσης και ανίχνευσης απάτης, συζήτηση των 
προκλήσεων από τη διερεύνηση της απάτης, ανταλλα-
γή εμπειριών και προώθηση της έννοιας της απάτης. 
Παρουσίαση σύγχρονων προγραμμάτων απάτης στις 
βιομηχανίες και δημιουργία κοινής αντίληψης για την 
καταπολέμηση της απάτης με το τρίγωνο απάτης του 
Cressey και άλλα μοντέλα. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Principles of Fraud Examination : Fraud Theory 

approach.
2. Principles of Fraud Examination : Research on 

Occupational Fraud & Abuse.
3. Fraud Schemes: Skimming & Larceny.
4. Fraud Schemes: Fraudulent disbursements.
5. Fraud Schemes: Expense Reimbursements & Non 

cash Assets.
6. Corruption.
7. Fraud Risk Assessment.
8. Conducting Investigations and Writing Reports.
9. Interviewing Witnesses.
10. Occupational Fraud and Abuse: The Big Picture.
Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφω-

ση/Corporate Governance and Compliance
To μάθημα αυτό παρέχει μια επισκόπηση των εννοι-

ών, των θεμάτων και των μηχανισμών μετριασμού της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Εξετάζει τους ρόλους των δι-
καιωμάτων των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο, τα 
συστήματα αμοιβών, τη διαφάνεια και τη γνωστοποίηση, 
τη συμμόρφωση και την επιχειρησιακή ηθική, το πλαίσιο 
και τις τάσεις διακυβέρνησης. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί 
για να παρέχει στους φοιτητές μια ευρεία θεώρηση των 
βασικών εργαλείων, τεχνικών και θεωριών που διευκο-
λύνουν τη λήψη αποφάσεων εταιρικής διακυβέρνησης. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Theoretical aspects of corporate governance.
2. The evolution of modern corporation.
3. Conflict of interest.
4. The legal and regulatory environment.
5. The role of institutional investors.
6. The role and responsibilities of Board of Directors.
7. Business culture and ethics.
8. Social responsibility.
9. Board performance and evaluation.
10. Remuneration of executives.
11. Enterprise Risk Management.
12. Internal control and compliance.
13. The gatekeepers.
14. GRC framework.
15. Governance of enterprise information.
Προχωρημένος Εσωτερικός Έλεγχος/Specialized 

Internal Audit Practice
Αυτό το μάθημα βασίζεται στις Αρχές Εσωτερικού 

Ελέγχου για να παρέχει στους φοιτητές πρόσθετα εργα-
λεία και διορατικότητα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπι-
σης του Εσωτερικού Ελέγχου. Εξετάζει τα εξελισσόμενα 
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Θέματα και τις τάσεις για το επάγγελμα και τονίζει εκεί-
νες τις πτυχές που θα είναι στο προσκήνιο τα επόμενα 
χρόνια. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. ΙΑ standards.
2. Integrated audit.
3. ΙΑ value proposition.
4. ΙΑ tools : Maturity models.
5. Quality Assurance.
6. IA tools: Root cause analysis.
7. Internal audit engagements.
8. Assurance engagement.
9. Consulting engagement.
10. Combined assurance.
11. Audit risk.
12. The role of IA in corporate governance.
13. The role of IA in risk management.
14. Case studies in internal audit.
Ποσοτική Ανάλυση και Ανάλυση Δεδομένων/

Quantitative Analysis and Business Analytics
To μάθημα «Ποσοτική ανάλυση και ανάλυση δεδομέ-

νων» επικεντρώνεται στην ανάλυση δεδομένων και στις 
στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές. 
Το πρώτο μέρος της ενότητας παρουσιάζει μεθόδους για 
την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων στο Excel. 
To δεύτερο μέρος της ενότητας εστιάζει στις βασικές 
περιγραφικές στατιστικές μεθόδους και τις μεθόδους 
εξαγωγής που χρησιμοποιούνται στο ελεγκτικό επάγ-
γελμα. Η ενότητα συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική 
και οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπράκτως εμπειρία, 
εφαρμόζοντας τις διάφορες μεθόδους χρησιμοποιώντας 
το Excel. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Basics of data processing.
2. Looking up data.
3. Analysis with pivot tables.
4. Auto filter.
5. Matching lists.
6. Statistical descriptive analysis.
7. Forecasting.
8. Regr ession.
9. Hypothesis testing.
10. Sampling in internal audit.
3. Κανονιστική Συμμόρφωση :
Οικονομική των επιχειρήσεων/Financial Accounting 

and Managerial Economics
Εξετάζονται η δομή, οι λειτουργίες, η οργάνωση και οι 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη συγκρότηση 
και την ανάπτυξη ενός οικονομικού οργανισμού. Επίσης, 
εξετάζονται ο χαρακτήρας και οι στόχοι της επιχείρησης, 
η διαχρονική φύση της λήψης αποφάσεων, η διαχείριση 
του επιχειρηματικού κόστους, οι αρχές που διέπουν την 
καταναλωτική ζήτηση, σύγχρονες μεθοδολογίες και πρα-
κτικές τιμολόγησης προϊόντων υπό συνθήκες αβεβαιό-
τητας και τα κριτήρια λήψης επενδυτικών αποφάσεων. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Introduction to Managerial Economics.
2. Decision making under Risk and Uncertainty.
3. Cost Concepts for Decision Making.

4. Market Demand for Decision Making.
5. Price Determination in Practice.
6. Capital Budgeting Investment Finance and 

Enterprise Value.
Χρηματοοικονομική διοίκηση/Financial Management.
Η χρηματοοικονομική διοίκηση επιδιώκει να εξοικει-

ώσει τους φοιτητές με μεθόδους αντιμετώπισης προ-
βλημάτων χρηματοοικονομικής λήψης αποφάσεων που 
αντιμετωπίζει ένας manager. Στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος, θα συζητηθεί ένα σύνολο σημαντικών θεμάτων 
όπως η χρονική αξία του χρήματος, η αποτίμηση των 
ομολόγων και των μετοχών, η επισκόπηση της χρημα-
τοδότησης των επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση του 
χρέους και το κόστος κεφαλαίου, η χρηματοοικονομική 
ανάλυση, ο οικονομικός σχεδιασμός και η διαχείριση του 
κεφαλαίου κίνησης.

Διαχείριση Κινδύνων Ι και II/Risk Management Ι και II
Το μάθημα αυτό στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές 

στις έννοιες του κινδύνου και της μέτρησης του. Η ανά-
γκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το ελεύθερο 
επιχειρηματικό περιβάλλον και η πολυπλοκότητα, στην 
οποία λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις εισάγουν 
διάφορους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Επιπλέον, αναλύει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα 
μέσα και τα παράγωγα, καθώς και τα σημαντικά εργαλεία 
διαχείρισης κινδύνων. Το μάθημα εξετάζει επίσης θέματα 
όπως, οι κύριοι γνωστοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι, ο τρό-
πος με τον οποίο μετριέται ο κίνδυνος, η αντιμετώπιση 
των κινδύνων σε διάφορα επίπεδα, η εισαγωγή κεφα-
λαιαγορών και των μέσων τους (ομόλογα, αποθέματα), 
η διαχείριση κινδύνων, αγορές και προϊόντα (συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps), βασικές έννοιες στη 
διαχείριση κινδύνου και επικεντρώνεται στη διαχείριση 
κινδύνων των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό των κιν-
δύνων, την εκτίμηση και την αντιμετώπισή τους. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Main known Business Risks.
2. Measuring Risk.
3. Dealing with Risks at Different Levels.
4. Capital Market and its Instruments.
5. Risk Management, Markets and Products.
6. Basic Concepts in Risk Management.
7. Enterprise Risk Management.
8. Risk Identification.
9. Risk Assessment.
10. Risk Response. Control and Monitoring.
11. Setting up and FRM Framework.
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/Human Resource 

Management.
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) στοχεύ-

ει στην παροχή στους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης 
εικόνας των βασικών αρχών και τεχνικών διαχείρισης 
προσωπικού. Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα συζητηθεί 
ένα σύνολο σημαντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ανάπτυξης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με 
βάση τον άνθρωπο, της ανάλυσης και του σχεδιασμού 
της εργασίας, της πρόσληψης, της κατάρτισης και της 
διαχείρισης της απόδοσης, της ανάπτυξης των εργαζο-
μένων. 
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Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. Human Resource Management: gaining a competi-

tive advantage.
2. Strategic Human Resource Management.
3. The Analysis and Design of Work.
4. Human Resource Planning and Recruitment.
5. Selection and Placement.
6. Training.
7. Perfor mance Management.
8. Employee Development.
9. Pay structure Decisions.
10. Recognizing Employee Contributions with Pay.
Στρατηγικές Επιχειρήσεων/Growth Business Strategies.
Οι Στρατηγικές Επιχειρήσεων επιδιώκουν να εξοικειώ-

σουν τους σπουδαστές με τα επιχειρησιακά προβλήματα 
λήψης αποφάσεων που αντιμετωπίζει ένας διευθυντής. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα συζητηθεί ένα σύνολο 
σημαντικών θεμάτων στην επιχειρηματική στρατηγική, 
όπως στρατηγική ανάλυση πόρων και δυνατοτήτων, 
ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, διαχείριση 
στρατηγικών αλλαγών, αξιολόγηση και επιλογή στρα-
τηγικών ανάπτυξης, κάθετη ολοκλήρωση και διαφορο-
ποίηση. 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:
1. The Concept of Strategy.
2. Industry Analysis: the fundamentals.
3. Further Topics in Industry and Competitive Analysis.
4. Analyzing Resources and Capabilities.
5. Organization Structure and Management Systems: 

the fundamentals of strategy implementation.
6. The Sources and Dimensions of Competitive Ad-

vantage.
7. Industry Evolution and Strategic Change.
8. Vertical Integration and the Scope of the Firm.
9. Diversification Strategy.
10. External Growth Strategies: mergers, acquisitions 

and alliances.
11. Current Trends in Strategic Management.
Θεσμοθέτηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρι-

κή Διακυβέρνηση Ι και II/Establishment of Compliance 
Function and Corporate Governance I and II

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η έννοια της Κανονιστι-
κής Συμμόρφωσης, καθώς και η παρουσία και το ρόλο 
της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης τόσο στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και στους διάφορους 
οργανισμούς. Θα μελετηθεί επίσης, ο ρόλος του υπεύθυ-
νου Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα στην Ελλάδα, από τα αρχικά στάδια αμέσως 
μετά τη θεσμοθέτηση του το 2006 μέχρι τη σημερινή 
του εξέλιξη.

Θα αναφερθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για την 
κάλυψη αυτού του ρόλου καθώς και οι νέες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι Compliance Officers 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
χώρο. Θα ασχοληθούμε επίσης, με τα ζητήματα εξωτε-
ρικής ανάθεσης και διαμεσολάβησης καθώς και με την 
αρμοδιότητα του Compliance Officer στο κομμάτι των 
εποπτικών αναφορών και την Κανονιστική Συμμόρφω-
ση ως Regulatory Desk. Επίσης, αναπτύσσονται γενικά 

θέματα εποπτείας και παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες 
της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης και του ενιαίου επο-
πτικού μηχανισμού.

Στο μάθημα αναλύονται επίσης, θέματα εταιρικής δια-
κυβέρνησης, αρχών σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, 
επιλογής μελών και σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, 
θέματα ευθύνης μελών Δ.Σ., καθώς και αρχών που πρέπει 
να διέπουν τις πολιτικές αποδοχών και τέλος, παρουσιά-
ζονται οι πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις για το ρόλο της 
Επιτροπής Ελέγχου αλλά και των ορκωτών ελεγκτών στην 
εταιρική διακυβέρνηση. Στόχος του μαθήματος είναι να 
κατανοήσει ο φοιτητής το βασικό ρόλο της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης σε έναν οργανισμό. Θα κατανοήσει τους 
κινδύνους από τη μη συμμόρφωση και θα ενημερωθεί 
για τις επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης για τους χρη-
ματοπιστωτικούς οργανισμούς. Θα είναι τέλος, σε θέση 
να γνωρίζει πώς και πότε θεσμοθετήθηκε η Κανονιστική 
Συμμόρφωση για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που 
λειτουργούν στην Ελλάδα και που εποπτεύονται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, πώς αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς 
και την οργάνωση και τις αρμοδιότητες μίας Μονάδας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει την εξέλιξη 
και τη δυναμική του ρόλου του Υπεύθυνου Κανονιστι-
κής Συμμόρφωσης, καθώς και τη θέση του Compliance 
Officer στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στρατηγικής 
φύσεως για τον εποπτευόμενο οργανισμό.

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας/Antimoney laundering and combating terrorism 
financing

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα τεθούν οι βασικές 
έννοιες που συνιστούν τους κινδύνους για την ασφάλεια 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το ξέπλυμα βρώμι-
κου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
τα βασικά αδικήματα που αποτελούν την πηγή προέ-
λευσης του Βρώμικου Χρήματος, τα Υπόχρεα πρόσωπα 
και επαγγέλματα.

Επίσης, θα εξετασθεί τι προβλέπει η 4ηΕυρωπαική 
Οδηγία και πως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο 
αλλά και οι βασικές αρχές της 5ηςΕυρωπαικής Οδηγίας 
που τροποποιεί την 4η ουσιαστικά πριν την εφαρμογή της.

θα παρατεθούν και θα συζητηθούν παραδείγματα 
περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος ενώ στη συνέχεια, 
θα αναπτυχθούν οι βασικοί άξονες της νομοθεσίας μας 
για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης τρομοκρατίας, καθώς και η χρήση της 
τεχνολογίας για τον ευχερέστερο εντοπισμό ύποπτων και 
ασυνηθών συναλλαγών, καθώς και για το χειρισμό τους.

θα παρατεθούν παραδείγματα τυπολογιών ύποπτων 
και ασυνηθών συναλλαγών που έχουν δημοσιεύσει οι 
Εποπτικοί Φορείς.

Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον ορισμό 
και τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος και κυρίως, τις 
υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για την πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες:
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• Γνώρισε τον Πελάτη Σου.
• Δέουσα Επιμέλεια.
• Κατηγοριοποίηση Πελατών.
• Εξέταση και Ελεγχος Συναλλαγών.
• Αναφορά Ασυνηθών ή Ύποπτων Συναλλαγών.
• Προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο.
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα αναλυθεί η έν-

νοια, τα είδη και οι υποχρεώσεις εφαρμογής των διεθνών 
κυρώσεων (εμπάργκο) καθώς επίσης, χαρακτηριστικά 
παραδείγματα παραβιάσεων των περιοριστικών μέτρων 
και ποινές για εταιρείες από διάφορους τομείς της οικο-
νομίας. Επίσης θα γίνει αναφορά στις επιπτώσεις των 
περιοριστικών μέτρων στην οικονομία, και τέλος αναφο-
ρά στις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος και της Αρχής 
Καταπολέμησης για την εφαρμογή των κυρώσεων από 
τα εποπτευόμενα πρόσωπα στη χώρα μας.

Θα αναλυθούν έννοιες όπως, «Πολιτικώς Εκτεθειμέ-
να Πρόσωπα», «Πραγματικοί Δικαιούχοι», «Εξωχώριες 
Εταιρείες», «Φορολογικοί Παράδεισοι», «Αρμόδιο Δι-
ευθυντικό στέλεχος», «Εικονική εταιρεία», «Οικονομικό 
Συναλλακτικό Προφίλ».

Θα αναλυθεί η έννοια της Φοροδιαφυγής, τα εγκλή-
ματα φοροδιαφυγής και οι τυπολογίες που έχουν δη-
μοσιευθεί.

Καταπολέμηση της απάτης-Καταπολέμηση της δι-
αφθοράς-δωροδοκίας/Anti-Fraud/Anti-bribery/Anti-
corruption

Σημαντική είναι επίσης, η αναφορά στα εταιρικά προ-
γράμματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της δι-
αφθοράς και δωροδοκίας, φαινόμενα τα οποία πλήττουν 
την επιχειρηματικότητα, τον υγιή ανταγωνισμό, και δια-
βρώνουν την κοινωνία.

Θα αναλυθούν οι σχετικές έννοιες, θα παρουσιαστούν 
μηχανισμοί πρόληψης καθώς και διεθνή στάνταρ και 
βέλτιστες πρακτικές, καθώς και διεθνείς μελέτες και 
έρευνες σχετικά με το φαινόμενο.

Θα αναπτυχθούν προγράμματα αντιμετώπισης της 
διαφθοράς, όπως τα έχουν αναπτύξει πολυεθνικοί ορ-
γανισμοί, καλύπτοντας ένα φάσμα μηχανισμών που 
αποτελείται τόσο από πολιτικές και διαδικασίες όσο και 
από πληροφοριακά συστήματα και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ι και 
II/Personal Data Protection Ι and II

Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι βασικές αρχές που 
διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων και οι 
νέες απαιτήσεις που έχει εισαγάγει το πρόσφατο ευρω-
παϊκό νομικό πλαίσιο.

Περιγράφεται η νομοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι σχετικές πράξεις, 
οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων και οι πρακτικές για τη διαχείριση και 
προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της 
εργασιακής σχέσης.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις απαιτήσεις του νέου 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδο-
μένων (General Data Protection Regulation - GDPR) και 
στα θέματα πρακτικής εφαρμογής του, καθώς και στις 
οδηγίες της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29.

Στα θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνονται:
- Τα σημαντικότερα βήματα συμμόρφωσης επιχειρή-

σεων και οργανισμών με τις απαιτήσεις του Γενικού Κα-
νονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

- Η εκπόνηση του αρχείου δραστηριοτήτων, που πε-
ριλαμβάνει το σύνολο των επεξεργασιών προσωπικών 
δεδομένων ενός οργανισμού.

- Η Συγκατάθεση του υποκειμένου ως νόμιμη βάση της 
επεξεργασίας και πότε λαμβάνεται υποχρεωτικά.

- Η αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (κα-
τάρτιση προφίλ).

- Η γνωστοποίηση των όρων και της πολιτικής προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων στα υποκείμενα 
επεξεργασίας.

- Η γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης δεδο-
μένων.

- Η εκπόνηση εκτίμησης αντίκτυπου (Data Privacy 
Impact Assessment).

- Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 
(Data Privacy Officer).

Προστασία Καταναλωτή και Επενδυτή Ι και 11/
Consumer and Investor Protection I and II

To μάθημα αυτό ασχολείται με τα θέματα της προστα-
σίας των συμφερόντων του καταναλωτή-συναλλασσο-
μένου.

Παρουσιάζονται τα βασικά ζητήματα της προστασί-
ας του καταναλωτή και συγκεκριμένα του καταναλωτή 
των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τη 
σχετική νομοθεσία. Αναλύεται επίσης, η δικαιολογητική 
βάση για τη ρυθμιστική παρέμβαση για την προστασία 
του καταναλωτή και πώς αυτή η παρέμβαση υλοποιείται 
μέσα από νόμους και κανονιστικές πράξεις.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος αναλύονται τα 
θέματα της προστασίας του επενδυτή, ξεκινώντας από 
τις έννοιες που συνιστούν την κατάχρηση της αγοράς.

Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τους ορισμούς 
της κατάχρησης και της χειραγώγησης της αγοράς, κα-
θώς και την έννοια της προνομιακής πληροφορίας. Μέσα 
από παραδείγματα και παράθεση περιπτώσεων θα κα-
τανοήσει πώς λειτούργησαν κάποιες πράξεις χειραγώ-
γησης της αγοράς και τις συνέπειες τους τόσο για τα πι-
στωτικά ιδρύματα όσο και για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Παρουσιάζονται, τέλος, οι βασικές προβλέψεις της 
νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας MADII(2014/57/EE) και του 
Κανονισμού MAR για την κατάχρηση αγοράς. Ειδικότε-
ρα για τον Κανονισμό MAR (596/2014), παρουσιάζονται 
οι βασικές του διατάξεις, καθώς και οι σχετικές οδηγίες 
και έντυπα που έχει εκδόσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
προς εφαρμογή του.

Αναλύονται επίσης, οι απαιτήσεις που έχει επιφέρει η 
MiFID στις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέσων και 
οι υποχρεώσεις των παροχών επενδυτικών υπηρεσιών 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα βασικά 
ζητήματα της προστασίας του επενδυτή, θα γνωρίζει 
επίσης, τη νομοθεσία για τις αγορές χρηματοπιστωτι-
κών μέσων (MiFID) που θέτει το πλαίσιο για την πλήρη 
προστασία του καταναλωτή/χρήστη επενδυτικών προ-
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ϊόντων και υπηρεσιών και τους κανόνες διαφάνειας και 
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.

Ακόμα, παρουσιάζεται η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID 
II, άλλες και οδηγίες και κανονιστικά κείμενα που συν-
δέονται με αυτήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα 
αποτελέσματα από την εμπειρία της πορείας εφαρμογής 
και ενσωμάτωσης τους στο ελληνικό δίκαιο.

Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων/Conflicts of 
Interests.

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα ζητήματα συγκρού-
σεων συμφερόντων που ανακύπτουν τόσο εντός όσο 
και εκτός του χρηματοοικονομικού τομέα. 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε 
θέση να κατανοήσουν και να γνωρίζουν:

• Τον ορισμό της έννοιας της σύγκρουσης συμφερό-
ντων και του διαχωρισμού των καταστάσεων σύγκρου-
σης συμφερόντων σε πραγματικές, φαινομενικές και 
δυνητικές.

• Τους βασικούς άξονες της νομοθεσίας όπου καλύπτε-
ται η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων.

• Τους κύριους τομείς όπου συναντώνται περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων.

• Ενδεικτικούς μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώ-
πισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Θέματα Ανταγωνισμού/Competition Issues
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει παρουσίαση της νομο-

θεσίας, αλλά και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τον ανταγωνισμό, την προστασία του υγιούς 
ανταγωνισμού, αλλά και την πρόληψη και αντιμετώπιση 
καταστάσεων και συμπεριφορών των επιχειρήσεων που 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν πλήγμα στην ορθή ροή 
της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών στους κατανα-
λωτές.

Θα αναλυθούν έννοιες και καταστάσεις οι οποίες πλήτ-
τουν τον υγιή ανταγωνισμό (π.χ. καρτέλ, αθέμιτος αντα-
γωνισμός κ.λπ.) και θα επισημανθούν οι μηχανισμοί και 
οι διαδικασίες με τις οποίες θα πρέπει αντιμετωπίζονται 
προληπτικά.

Θα αναλυθεί η στρατηγική, η προσέγγιση και οι διαδι-
κασίες που οφείλει να έχει η διοίκηση μίας επιχείρησης 
για την ορθή εφαρμογή των μηχανισμών αποτελεσμα-
τικής συμμόρφωσης με τους κανόνες και τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό.

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 τουλά-
χιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες 
εξετάσεων.

Οι σπουδαστές εξετάζονται ανά Θεματική Ενότητα, 
σε μία ενδιάμεση εξέταση, σε δύο γραπτές εργασίες, 
καθώς και σε μία τελική εξέταση στο τέλος του εαρινού 
εξαμήνου.

Η τελική εξέταση καλύπτει όλη την ύλη της Θεματι-
κής Ενότητας που έχει διδαχθεί στα δύο εξάμηνα και 
αποτελεί το 60% του βαθμού. Το υπόλοιπο 40% προ-

έρχεται κατά 20% από την ενδιάμεση εξέταση και κατά 
20% από τις δύο εργασίες. Όσοι φοιτητές αποτυγχάνουν 
στις εξετάσεις ή αδυνατούν να παρευρεθούν σε αυτές, 
προβλέπονται για αυτούς επαναληπτικές εξετάσεις τον 
Ιούλιο. Η βαθμολόγηση γίνεται στο σύνολο της ΘΕ, στην 
κλίμακα 1-10.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος 
προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η 
ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην η-τάξη της κάθε 
ειδίκευσης.

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής εγγραφεί σε μία 
ΘΕ και δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
έχει το δικαίωμα να εγγραφεί εκ νέου στην ίδια ΘΕ με τις 
ίδιες όμως οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγραφεί σε μία ΘΕ, 
αλλά αποτύχει στις τελικές εξετάσεις, επαναλαμβάνει τις 
εξετάσεις μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 
ημερών. Εάν αποτύχει και πάλι, μπορεί να επανεγγραφεί 
στην ίδια ΘΕ και να συμμετάσχει στις αντίστοιχες πρώτες 
και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού 
έτους, καταβάλλοντος το 1/3 των δαπανών για τη συγκε-
κριμένη ΘΕ. Σε κάθε περίπτωση ο φοιτητής θα εξετάζεται 
στην εξεταστέα ύλη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που επανεγ-
γράφεται, ο φοιτητής αυτός δε συμμετέχει στις διαλέξεις, 
ούτε εκπονεί ΓΕ. Εάν αποτύχει και πάλι, μπορεί να επα-
νεγγραφεί στη Θ.Ε. με πλήρεις όμως εκπαιδευτικές και οι-
κονομικές υποχρεώσεις. Η παραπάνω ρύθμιση δεν ισχύει 
για όσους φοιτητές έχουν ζητήσει και λάβει αναβολή 
παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 18 του 
ν. 2552/97 ή δεν έχουν υποβάλλει τουλάχιστον τρεις από 
τις τέσσερις γραπτές εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν εκ νέου τις ΘΕ 
που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, με πλήρεις όμως 
εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις.

Στο 3ο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται 
η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υπο-
ψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων 
(αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοι-
τητή ήδη από την έναρξη των μετ. σπουδών του) και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, 
άρ. 34, ν. 4485/2017).

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

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί 
να είναι μέλη ΔΕΠ/διδάσκοντες του Τμήματος ή άλλου 
Τμήματος.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46096 Τεύχος B’ 4003/04.11.2019

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, 
ανάλογα με τη γλώσσα διεξαγωγής της κάθε ειδίκευσης.

Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας π.χ. εξώφυλλο, λογότυπο, γραμματοσειρά, 
ελάχιστος-μέγιστος αριθμός λέξεων κ.λπ. θα δίνονται 
αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, 
άρ. 34, ν. 4485/2017).

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ και κατα-
τίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος 
(άρ. 34, παρ. 5 ν. 4485/2017).

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

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 προτεινό-
μενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, αρ. 34, 
ν.4485/2017). (Σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ:

• αναπτύχθηκε με στόχο την άρση των εμποδίων και 
των διακρίσεων κατά των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) 
και την ισότιμη πρόσβαση τους στη γνώση,

• περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο Διαδικτυα-
κών Υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν όλο τον κύκλο 
της μετατροπής και διάθεσης ακαδημαϊκών συγγραμ-
μάτων σε διαφορετικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές 
(ανάλογα με τον τύπο αναπηρίας) για τους φοιτητές με 
έντυπο αναπηρίας,

• έχει στόχο να απλοποιήσει, να επιταχύνει, να αυτο-
ματοποιήσει και να βελτιώσει όλα τα στάδια της δια-
δικασίας παραγωγής και διάθεσης Προσβάσιμων Ψη-
φιακών Συγγραμμάτων που έχει αναπτύξει η Μονάδα 
Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας ΦμεΑ του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ακο-
λουθώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σχετική νομοθεσία.).

[Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Ανα-
πηρία ιδρύθηκε και λειτουργεί με την από 23 Φεβρου-
αρίου 2006 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου 
και την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου.].

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν. π.χ. 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 ΠΜΣ κ.ά.

3. Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης υποτρο-
φιών:

Το ύψος και η διαδικασία της χορήγησης υποτροφιών, 
καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα των πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας, της αξιοκρατίας και τους ειδικούς σκοπούς 
του Προγράμματος. Ειδικότερα, δύναται να δοθεί υπο-
τροφία αριστείας (βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, άρθρ. 
35, ΦΕΚ 4485/2017).

4. Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει 
τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

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

- περβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
ΠΜΣ, 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.
5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον δι-
αθέτουν 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 απαλλα-
γή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 
προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο. εισό-
δημα (άρ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017).

6. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποι-
είται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκο-
ντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, 
ν. 4485/2017).

7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και σε χώρο 
του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του 
ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήμα-
τος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, 
ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη 
Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management” στις 
εξής ειδικεύσεις:

1. Ειδίκευση: «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων»/
»Risk Management».

2. Ειδίκευση: «ΕσωτερικόςΈλεγχος»/»Internal Audit».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46097Τεύχος B’ 4003/04.11.2019

3. Ειδίκευση: «Κανονιστική Συμμόρφωση»/“Compliance”.
8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 

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

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

10. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη 
Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management” οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης 
που ανέρχονται στο ποσό των 850 ευρώ ανά θεματική 
Ενότητα. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε 
ακαδημαϊκού έτους.

11. Αναφορικά με τη δυνατότητα συνδυασμού του 
ΠΜΣ και παρακολούθησης του προγράμματος ERASMUS, 
προβλέπονται τα εξής:

• Επιτυχής περάτωση των σπουδών του πρώτου έτους.
• Καλή ακαδημαϊκή επίδοση.
• Πολύ καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύ-

ματος υποδοχής (υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό ή/
και γίνονται εξετάσεις).

• Υψηλά κίνητρα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
• Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τις προ-

σφερόμενες θέσεις σε κάποιο από τα πανεπιστήμια υπο-
δοχής, τότε επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη 
ακαδημαϊκή επίδοση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν 
να γίνουν δεκτοί στο πανεπιστήμιο της επόμενης επι-
λογής τους.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ προέρχεται από τα τέλη 
φοίτησης.

Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. ενδέχεται να 
μην καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα τέλη φοίτησης, 
μέρος των λειτουργικών του εξόδων δύναται να καλύ-
πτεται 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,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).
Δ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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 Π.Μ.Σ., ο οποίος κα-
τατίθεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 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 ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ προγραμματίζεται να απασχοληθούν του-
λάχιστον κατά 60%:

- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορούν 
να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με από-
φαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οι-
κείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού 
και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση 
που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρό-
φου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. [..] (παρ. 7, άρ. 29, 
ν. 4009/2011).

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 (άρ. 36, 
ν. 4485/2017), η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις 
ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφό-
σον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφαση 
της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκλη-
ση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνη-
τικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/
συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

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

ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

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

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες 
ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορι-
κού 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 Συνέλευσης του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02040030411190020*

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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