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Εισαγωγή 
 
Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή, 
 
Σεκαλωσορίζω στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
στη Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών 
Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ) με κατεύθυνση 
τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων. Γνωρίζω ότι 
η απόφασή σου να παρακολουθήσεις ένα μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις 
που έχεις πάρει και η επιλογή του σωστού προγράμματος 
είναι ζωτικής  σημασίας για την επαγγελματική σου 
καριέρα.  
 
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση και 
Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών 
(ΔΔΟΜΟ) με κατεύθυνση τηΔιαχείριση Κεφαλαίων και 
Κινδύνωνεστιάζει στη διαχείριση κεφαλαίων και στη 
διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών 
αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, ιδιαίτερη 
σημασία δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 

 

 
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων στα νέα δεδομένα της 
τραπεζικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ώστε οι απόφοιτοι να 
μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και να ηγούνται στο 
δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Οι 
απόφοιτοι του προγράμματος  θα μπορούν να απασχοληθούν στις διευθύνσεις 
διαχείρισης κινδύνου τραπεζικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων και 
γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις ιδιωτικών και δημοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισμών. 
 
Στο πρόγραμμα αυτό, έχεις την ευκαιρία να σπουδάσεις με την καθοδήγηση 
διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην 
διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
παγκοσμίως. Θα αποκτήσεις γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών 
αντικειμένων και θα αναλύσεις εγχώρια και διεθνή θέματα που σχετίζονται με 
την οικονομία και τον κόσμο των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας εργαλεία 
που θα σε βοηθήσουν ως προς την αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική 
διοίκηση, με έμφαση στη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων. 



 

ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση 
Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών» 

Οδηγός Σπουδών Κατεύθυνσης 
«Διαχείριση Κεφαλαίων 

και Κινδύνων» 

 

4 
 

 
Ο παρόν Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει τα βασικά θέματα και περιγράφει τις 
ακαδημαϊκές διαδικασίες, που ακολουθούμε στο πρόγραμμα αυτό. Το 
ακαδημαϊκό προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος και εγώ, θα 
βρισκόμαστε δίπλα σου, κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, για να σε 
συμβουλεύουμε και να σε ενθαρρύνουμε σ’ αυτήν την προσπάθεια. Ο δικός 
σου ενθουσιασμός είναι το πιο δυνατό κίνητρο για περαιτέρω βελτίωση της 
δικής μας δουλειάς. Είμαι σίγουρος ότι όταν θα έχεις ολοκληρώσει τις 
μεταπτυχιακές σου σπουδές στη Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών 
Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και 
Κινδύνων, θα είσαι υπερήφανη (-ος) για την απόφαση που πήρες, τη δουλειά 
και το χρόνο που επένδυσες και από το τελικό αποτέλεσμα.  
 
Με αυτά τα λίγα λόγια, σου εύχομαι «καλή επιτυχία» σ’ αυτό το 
συναρπαστικό ταξίδι, που ετοιμάζεσαι να ξεκινήσεις.                   
 
 
Νικόλαος Θ. Μυλωνάς 
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση 
τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων 
nmilonas@econ.uoa.gr 
 

mailto:nmilonas@econ.uoa.gr
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1. Γενικές Πληροφορίες 
Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Διοίκηση και 
Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών ξεκίνησε το 2015 και 
προσφέρεται από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το 
τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Για την 
κατεύθυνσή της Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων απαιτείται η επιτυχής 
ολοκλήρωση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και στην συνέχεια η 
εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) με θέμα σχετικό με τα αντικείμενα 
των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος. Ο ελάχιστος χρόνος που 
προβλέπεται για την υποβολή μιας διπλωματικής εργασίας είναι 5 μήνες και ο 
μέγιστος 8 μήνες. 

 

 Το ακαδημαϊκό έτος έχει ως αφετηρία την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 31η 
Ιουλίουκαι η διάρκεια του δεν ξεπερνά τις 34 εβδομάδες μελέτης.Με την 
ολοκλήρωση των ΟΣΣ ακολουθούν τελικές και επαναληπτικές γραπτές 
εξετάσεις που ορίζονται συνήθως από την 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Οι τελικές 
ημερομηνίες διεξαγωγής των τελικών αλλά και των επαναληπτικών εξετάσεων 
ανακοινώνονται στα μέσα του Μαρτίου στην ιστοσελίδα του τμήματος 
http://www.ddomo-riskmanagement.econ.uoa.gr/ 

 

Οι διαλέξεις που πραγματοποιούνται από τον Καθηγητή και Σύμβουλό σας 
(μέλος ΣΕΠ – Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΠΜΣ), ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσηκαι την επίλυση αποριών σας, 
αποκαλούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Η διάρκειά τους 
είναι επτάωρη και οι ώρες διεξαγωγής τους πρωινές. Οι ακριβείς ημερομηνίες 
που θα λαμβάνουν χώρα οι εξετάσεις ανακοινώνονται σε χρονικό διάστημα 
εύλογο στο διαδικτυακό χώρο του τμήματος και θα αποστέλλονται σχετικές 
ειδοποιήσεις στα e-mailτων φοιτητών από την γραμματεία. 

 

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα βασίζεται στα πρότυπα του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η εμπειρία ετών της λειτουργίας του 
ΕΑΠ απέδειξε πως η παρουσία των φοιτητών στις ΟΣΣ οδηγεί σε θετικά 
αποτελέσματα για τον κάθε φοιτητή καθώς οι καθηγητές λύνουν τις απορίες 
τους και συζητούν μαζί τους για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.Αντιθέτως, 
οι απουσίες από τις ΟΣΣ επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις των φοιτητών και 
την πραγματική κατανόηση όλων των επιστημονικών θεμάτων που 
πραγματεύεται κάθε μάθημα. Επιπροσθέτως, η ανταπόκριση των φοιτητών 
στις Γραπτές Εργασίες αλλά και στις Τελικές Γραπτές Εξετάσεις γίνεται 
ολοένα και πιο δύσκολη καθώς έχει χαθεί μεγάλο μέρος της κατανόησης που 
λαμβάνει χώρα μέσα στην τάξη. 

 

Οι φοιτητές που παρακολουθούντο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έχουν την δυνατότητα να 

http://www.ddomo-riskmanagement.econ.uoa.gr/
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συμβουλεύονται τον Καθηγητή – Σύμβουλό σε προκαθορισμένες «ώρες 
επικοινωνίας» κάθε εβδομάδα, σε συγκεκριμένη τοποθεσία και σε 
προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνων, τα οποία ανακοινώνονται από την 
γραμματεία του τμήματος σε συμφωνία με τον κάθε καθηγητή. 

1.1. Διάρθρωση Προγράμματος 
 
Το πρόγραμμα σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΔΟΜΟ με 
κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων (http://www.ddomo-
riskmanagement.econ.uoa.gr/) και η συνοπτική διάρθρωση των Θεματικών 
Ενοτήτων και των γνωστικών αντικειμένων που τις απαρτίζουν έχουν ως 
ακολούθως: 
 

ΘΕ 1 Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων  (30 
διδακτικές μονάδες, ECTS) 

 
Η θεματική ενότητα «Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση 

Κινδύνων» έχει σκοπό να παράσχει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων 
χρηματοοικονομικής θεωρίας στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και στη 
διαχείριση κεφαλαίων.  

Η ύλη της συγκεκριμένης ενότητας ξεκινάει (υποενότητα «Αρχές 
Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων») με την επισκόπηση των 
βασικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, εξετάζει τους 
κίνδυνους εντός και εκτός ισολογισμού, αναλύει ισολογισμούς επιχειρήσεων 
με την χρήση βασικών λογιστικών-χρηματοοικονομικών δεικτών, και 
εισαγάγει στις βασικές αρχές που διέπουν τις εταιρικές επενδυτικές και 
χρηματοδοτικές αποφάσεις.  

Κατόπιν, στην υποενότητα «Χρηματοοικονομική Θεωρία και 
Επενδύσεις» εξετάζεται η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, τα μοντέλα 
ισορροπίας στις κεφαλαιαγορές, η υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς σε 
αντιδιαστολή με την συμπεριφορική χρηματοοικονομική, και τέλος οι 
διάφορες στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

Στην τρίτη υποενότητα «Αποτίμηση Αξιογράφων και Παραγώγων» 
θα εξετάσουμε την αποτίμηση μετοχών, ομολόγων και παράγωγων προϊόντων 
σε μετοχικούς δείκτες, συνάλλαγμα, επιτόκια, ομόλογα και πιστωτικό κίνδυνο. 

Τέλος, η τέταρτη υποενότητα «Διαχείριση Χρηματοοικονομικών 
Κινδύνων» εφαρμόζει τα εργαλεία και τις μεθόδους από τις προηγούμενες 
τρεις υποενότητες σε τομείς όπως, διαχείριση ομολογιακών χαρτοφυλακίων, 
μέτρηση αξίας σε κίνδυνο (VAR), μέτρηση πιστωτικού κινδύνου, διαχείριση 
ενεργητικού παθητικού. 

Η ανάπτυξη της ύλης της πρώτης θεματικής ενότητας συνδυάζει την 
θεωρία με παραδείγματα και με την μελέτη πραγματικών περιπτώσεων και 
εφαρμογών. Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα 
γνωστικά αντικείμενα: 
 
 
 

http://www.ddomo
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• 1Α: Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων (1ΟΣΣ) 
 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα: 
1. Βασικές μορφές κινδύνων 
2. Ανάλυση ισολογισμών 
3. Λήψη επενδυτικών αποφάσεων 
4. Λήψη χρηματοδοτικών αποφάσεων 

 
Βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα: 
- Brealey, R., MyersS.,&AllenF.(2010)Principles of Corporate Finance. 
10thEdition.McGrawHill. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
 

• 1B: Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επενδύσεις (2ΟΣΣ) 
 

Καλύπτονται τα ακόλουθααντικείμενα:  
1. Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 
2. Μοντέλα ισορροπίας  
3. Θεωρία αποτελεσματικών αγορών 
4. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική 
5. Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

 
Βασικόβιβλιογραφικόβοήθημα: 
- Investments, Z. Bodie, A. Kane , A.J. Marcus, International Edition, McGraw 
Hill. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
 
 

• 1Γ: Αποτίμηση Αξιογράφωνκαι Παραγώγων (2ΟΣΣ) 
 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα:  
1. Αποτίμηση μετοχών/ομολόγων 
2. Αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων 
3. Αποτίμηση δικαιωμάτων 
4. Εξειδικευμένα παράγωγα προϊόντα 

 
Βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα: 
- Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Ν. Μυλωνάς, Εκδόσεις Δαρδανός, Αθήνα 
2005. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
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• 1Δ: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (2ΟΣΣ) 
 
Καλύπτονται τα ακόλουθααντικείμενα:  

1. Ανάλυση ισολογισμού τραπεζών 
2. Διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου στον τραπεζικό τομέα 
3. Διαχείριση  κινδύνου αγοράς 
4. Διαχείριση Ενεργητικού/Παθητικού 
5. Κεφαλαιακή επάρκεια 
6. Τιτλοποίηση 

 
Βασικόβιβλιογραφικόβοήθημα: 
- Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, A. 
Saunders and M.M. Cornett , 6th Edition, International Edition, McGraw Hill, 
2008. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
 

 

ΘΕ 2 Ποσοτικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Συστήματα 
(30 διδακτικές μονάδες, ECTS) 

 

Σκοπός της θεματικής ενότητας «Ποσοτικές Μέθοδοι και 
Υπολογιστικά Συστήματα» είναι η παρουσίαση των βασικών μαθηματικών 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και τη διαχείριση 
κινδύνων. Τα χρηματοοικονομικά χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ως 
εκ τούτου η προτυποποίησή τους βασίζεται σε στατιστικές και στοχαστικές 
μεθόδους. Η θεματική ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη: 1) Στοχαστικές 
μέθοδοι στα χρηματοοικονομικά 2) Εμπειρικές μέθοδοι στα 
χρηματοοικονομικά και 3) Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου. Η πρώτη 
υποενότητα αναφέρεται στην ανάλυση στοχαστικών διαδικασιών με 
εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά. Η δεύτερη υποενότητα αναφέρεται στην 
γραμμική παλινδρόμιση, στην ανάλυση χρονοσειρών με μοντέλα ΑRΜΑ, 
μοντέλα VAR, ARCH, GARCH καθως και PanelData.Τέλος, η τρίτη 
υποενότητα αναλύει τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση του 
πιστωτικού κινδύνου τόσο σε επίπεδο συναλλαγής όσο και σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου. Παρουσιάζονταιθέματαόπως: ratingsystems, μοντελοποίηση 
πιστωτικού κινδύνου, πιστωτικάχαρτοφυλάκιακαιCreditVar, 
capitalmanagement-allocationκ.α. Τα θέματα που καλύπτονται σε κάθε 
ενότητα είναι τα εξής: 

 
• 2A: Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (3 ΟΣΣ) 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα: 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Δειγματόχωρος, Ορισμός Πιθανότητας, 

Ιδιότητες, Δεσμευμένη Πιθανότητα, Θεώρημα Ολικής 
Πιθανότητας, Τύπος Bayes, Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα. 
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2. ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ: Ορισμοί, 
Συναρτήσεις Πυκνότητας Πιθανότητας, Μέση Τιμή, 
Διασπορά. 

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

4. ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ: Από κοινού σ.π.π., 
Περιθώριες 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 Περιπτώσεις, 

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

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

περιπάτων, κίνηση Brown με drifts, Ιδιότητες, Εφαρμογές. 

Βασικά βιβλιογραφικά βοηθήματα: 
- Εισαγωγή στις Πιθανότητες. Θεωρία και Εφαρμογές, ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, 
Μέρος Ι.-Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, 2004. 
- Εισαγωγή στις Πιθανότητες. Θεωρία και Εφαρμογές, ΚΟΥΤΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, 
Μέρος ΙΙ.-Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, 2005. 
- Στοιχειώδης εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά, 
Δικαιώματα και άλλα θέματα. SheldonM. Ross 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2007. 
- Στοχαστικά Χρηµατοοικονοµικά, Π.Χ. Βασιλείου, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1η 
έκδοση, 2001. 
 

• 2B: Εμπειρικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά(2ΟΣΣ) 
Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα: 

1. Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμιση 
2. Αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα και μοντέλα κινητού μέσου 

όρου 
3. Κατασκευάζοντας ARMA μοντέλα η προσέγγιση BoxJenkins 
4. Πολυμεταβλητά μοντέλα και μοντελα VAR 
5. Μοντέλα ARCH και GARCH 
6. Paneldata 
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Βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα: 
-Introductory Econometrics for Finance, C. Brooks, 2nd edition, Cambridge 
University Press, 2008. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
 

• 2Γ: Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου(3 ΟΣΣ) 
Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα: 

1. Εισαγωγή στην μοντελοποίηση χρηματοικονομικού κινδύνου 
2. Μοντέλα VaR 
3. Credit scoring models 
4. Capital markets models 
5. LGD and Recovery risk 
6. ΣυστήματαRating 
7. Μοντέλαπιστωτικού χαρτοφυλακίου και CreditVar 
8. Εφαρμογέςυποδειγμάτωνμέτρησηςπιστωτικού κινδύνου 
9. Capital management and Allocation 

Βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα: 
A. Resti, A.Sironi, Risk management and shareholders’ value in banking, John 
Wiley, 2007. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
 
 

ΘΕ 3 Ειδικά Θέματα Αγορών και Διαχείρισης Κινδύνων (20 
διδακτικές μονάδες, ECTS) 

 

Η θεματική ενότητα «Ειδικά Θέματα Αγορών και Διαχείρισης 
Κινδύνων» έχει ως σκοπό να συνδέσει την θεωρία με την πράξη και να δώσει 
την δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες να  εντρυφήσουν σε 
ειδικά θέματα αγορών και διαχείρισης κινδύνων. Οι διδάσκοντες/ουσες των 
μαθημάτων είναι υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων ιδιωτικών και δημοσίων 
οργανισμών με πολυετή εμπειρία στον χώρο των χρηματοπιστωτικών αγορών 
και της διαχείρισης κινδύνων. Η διδακτέα ύλη της ενότητας θα βασίζεται στις 
διαφάνειες/σημειώσεις των διδασκόντων, μελέτες περίπτωσης καθώς και 
εγχειρίδια τα οποία θα προτείνονται από τους διδάσκοντες. Ενδεικτικά, η ΘΕ 
3 θα εστιάσει στις παρακάτω υπό- ενότητες: 

 
• 3Α: Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Αγορών και 
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων(2ΟΣΣ) 

 
«Εποπτικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς». Εξετάζεται το πλαίσιο 
ρύθμισης και εποπτείας των αγορών κεφαλαίου ως απαραίτητο 
στοιχείο χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης τόσο 
διεθνώς όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:  
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1. Ρύθμιση και αγορές κεφαλαίου: μορφές και αναγκαιότητα  
2. Σύγχρονες τάσεις και φορείς διεθνούς ρύθμισης και εποπτείας  
3. Συνιστώσες της ρύθμισης και εποπτείας των αγορών κεφαλαίου   
4. Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο 

Βιβλιογραφία:  
-  Σημειώσεις του διδάσκοντα και ακαδημαϊκή αρθρογραφία. 
 

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

κίνδυνος 

Βασικόβιβλιογραφικόβοήθημα: 
-ΒΙΣ (2011), « Basel III: A global regulatory framework for more resilient 
banks and banking systems», http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
 

• 3Β: Χρηματοοικονομική Ανάλυση (2ΟΣΣ) 
 
Η υποενότητα αυτή εστιάζει στον πρϋπολογισμό 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 κατάλληλη επιλογή μιας 
μετοχής σε σύγκριση με κάποια άλλη (P/E, P/BV, ROE κτλ). Θα 
δοθούν πραγματικά παραδείγματα (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 (capitalbudgeting) 
2. Κόστος κεφαλαίου 
3. Αποτίμηση εταιριών 

Βιβλιογραφία:  
-  Brealey, R., Myers S., & Allen F. (2010) Principles of Corporate Finance. 
10thEdition. McGrawHill. 
- Σημειώσεις του διδάσκοντα και ακαδημαϊκή αρθρογραφία. 
 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
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• 3Γ: Σύνθετα Προϊόντα Αγορών Χρήματος και 
Κεφαλαίου(2ΟΣΣ) 

 
«Δομημένα-Σύνθετα Προϊόντα». Αναλύει την δομή διάφορων 
σύνθετων προϊόντων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και 
εξετάζει τους τρόπους διαχείρισης τους από τις διάφορες 
κατηγορίες επενδυτών. 
 
Τα αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: 

5. Είδη σύνθετων προϊόντων  και επενδυτές 
6. Διασύνδεσή τους με τα κλασικά  χρηματοοικονομικά 

προϊόντα και τα παράγωγα 
7. Αποτίμηση και αντιστάθμιση συνθέτων προϊόντων 
8. Διαχείριση κινδύνων των  συνθέτων προϊόντων. 
9. Documentation και πρακτικά ζητήματα σε σχέση με τα 

σύνθετα Προϊόντα 

Βιβλιογραφία:  
-  Σημειώσεις του διδάσκοντα και ακαδημαϊκή αρθρογραφία. 
 

«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 χρηματιστηριακό 

δείκτη (Monte Carlo simulation) 

 
Βιβλιογραφία: 
-Σημειώσεις του διδάσκοντα και ακαδημαϊκή αρθρογραφία. 
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-Options, Futures and Other Derivatives, John C. Hull. 
-The Complete Guide to Option Pricing Formulas, EspenGaarderHaug. 
-Derivatives: Models on Models, EspenGaarderHaug. 
-Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. 
-Χρηματοοικονομικά υποδείγματα, Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. 
 

 
• 3Δ: Αγορές Εμπορευμάτων (1ΟΣΣ) 

 
«Συναλλαγές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείριση 
Κινδύνων σε Καθεστώς Ελεύθερης Αγοράς». Η υποενότητα 
αυτή παρουσιάζει τους θεμελιώδεις παράγοντες λειτουργίας της 
αγοράς Η/Ε σε σύγκριση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση των τεχνικών, 
οικονομικών και ρυθμιστικών θεμάτων. Περιλαμβάνει μια 
εισαγωγή στην απελευθέρωση της Αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας, 
αναλύοντας διάφορα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που 
σχετίζονται με τη συμπεριφορά των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας 
στις Οργανωμένες αγορές ηλεκτρικές ενέργειας (χρηματιστήρια 
ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και τις στρατηγικές διαχείρισης 
κινδύνων σε αυτές. Απώτερος σκοπός της υποενότητας είναι η 
κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 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 

 
Βιβλιογραφία:  
- Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Ν. Μυλωνάς, Εκδόσεις Δαρδανός, Αθήνα 
2005. 
- Stoft, S. (2002) Power System Economics: Designing Markets for Electricity, 
Wiley-IEEE Press. 
- Eyedeland, A. and Wolyniec, K., (2003) ―Energy and Power Risk 
Management: New Developments in Modeling, Pricing and Hedging‖, John 
Wiley and Sons, New York.  
- Kaminski, V. (Ed.) (2004) ―Managing Energy Price Risk: The New 
Challenges and Solutions‖, V. Kaminski (Ed.), Third Edition, Risk Books, 
USA. - H. Chao, R. Wilson, Design of Wholesale Electricity Markets, Electric 
Power Research 
Institute(http://web.mit.edu/esd.126/www/StdMkt/ChaoWilson.pdf) 

http://web.mit.edu/esd.126/www/StdMkt/ChaoWilson.pdf
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ΘΕ 4 
Μακροοικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα  (20 
διδακτικές μονάδες, ECTS) 

 
Οι εξελίξεις στην οικονομία και οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα είναι αλληλένδετες. Η πρόσφατη κρίση και ο οικονομική κάμψη που 
την ακολούθησε όχι μόνο δείχνει τη σημασίας της σχέσης ανάμεσα στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και το μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά επίσης 
μας   υπενθυμίζει πόσο περίπλοκη μπορεί να είναι  σχέση αυτή. Η θεματική 
ενότητα «Μακροοικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα» έχει σκοπό να 
παράσχει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για το ευρύτερο 
(μακρο)οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι αγορές και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα θα αναλύσουμε τον τρόπο με 
τον οποίο συνδέονται οι μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές 
μεταβλητές, θα δούμε πως οι διάφορες πλευρές της μακροοικονομικής 
πολιτικής επηρεάζουν το επενδυτικό περιβάλλον αλλά και πως οι τελευταίες 
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Η ύλη της συγκεκριμένης ενότητας ξεκινάει με την υποενότητα 
«Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Οικονομική Πολιτική» η οποία, 
αφού πρώτα παρουσιάζει τις παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες 
οικονομικών διακυμάνσεων, προχωρά στην ανάλυση της μακροοικονομικής 
πολιτικής και τις σχετικές διαμάχες. 

Κατόπιν, στην υποενότητα «Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση 
και Μακρο-προληπτική Εποπτεία» θα εξετάζουμε τον ρόλο των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον 
ρόλο της ασύμμετρης πληροφόρησης.  
 Η τρίτη υποενότητα «Διαχείριση Μακροοικονομικών και 
Χρηματοπιστωτικών Κρίσεων» ξεκινά με την ανάλυση των μηχανισμών 
των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και τη διεθνή εμπειρία αντιμετώπισης (ή 
μη-αντιμετώπισης τους). Κατόπιν παρουσιάζει τη σύγχρονη διαμάχη για την 
ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύει τα σχετικά 
επιχειρήματα.  

• 4Α: Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Οικονομική 
Πολιτική(3 ΟΣΣ) 
 

Καλύπτονται τα ακόλουθα αντικείμενα: 
1. Οικονομικές διακυμάνσεις  
2. Υποδείγματα την ανάλυσης των οικονομικών 

διακυμάνσεων 
3. Χρήμα 
4. Σταθεροποιητική πολιτική 
5. Κινήσεις κεφαλαίων στην ανοιχτή οικονομία 
6. Οικονομικές κρίσεις και θεωρητικές διαμάχες 

 
Βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα: 
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- Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, N. G. MankiwandL. 
M. Ball, Gutenberg, 2013. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
 

• 4Β: Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Ρύθμιση και Μακρο-
προληπτική Εποπτεία(3 ΟΣΣ) 

 
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 

μεγέθυνση 
6. Ρύθμιση, μακρο-προληπτική εποπτεία και 

χρηματοπιστωτική  σταθερότητα. 

Βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα: 
- Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, N. G. MankiwandL. 
M. Ball, Gutenberg, 2013. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 

 
• 4Γ: Διαχείριση Μακροοικονομικών και 
Χρηματοπιστωτικών Κρίσεων(2 ΟΣΣ) 

 
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  
συστήματος: Προοπτικές 

 
Βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα: 
- Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, N. G. MankiwandL. 
M.Ball, Gutenberg, 2013. 
- Σημειώσεις των διδασκόντων και ακαδημαϊκά άρθρα. 
 
 

ΔΕ Διπλωματική Εργασία(20 διδακτικές μονάδες, ECTS) 

 

Η διπλωματική εργασία συνθέτει το τελευταίο κομμάτι της ολοκλήρωσης των 
σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση και 
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Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση 
τη«Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων». Κατά την διάρκεια της εκπόνησής 
της δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητέςνα αποδείξουν ότι έχουν την 
δυνατότητα αλλά και ικανότητα να χρησιμοποιήσουν όλα όσα έμαθαν στην 
διάρκεια φοίτησής τους.Παράλληλα,δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να 
οργανώσουν μια μελέτη μόνοι τους με τον δικό τους προσωπικό κόπο και 
μελέτη  να φτάσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο καθηγητής που 
επιβλέπει την Διπλωματική Εργασία του/της φοιτητή/φοιτήτριας τους 
καθοδηγεί και παράλληλα τους στηρίζει για την ολοκλήρωση της εργασίας 
του. Επιπλέον, παρέχεται η ευκαιρία στους φοιτητές να επιλέξουν ένα θέμα 
που τους ενδιαφέρει σχετικό με το αντικείμενο σπουδών και συγκεκριμένα με 
τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων. 
 
Ο σκοπός της ΔΕ πρέπει να είναι σαφής και να απαντά στα 
παρακάτω: 

• γιατί είναι σημαντικό το θέμα από ακαδημαϊκής πλευράς,  
• γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα από πρακτικής πλευράς, και  
• ποιες είναι οι συνέπειες της ανάλυσης τόσο ακαδημαϊκά όσο και 

πρακτικά. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εκπόνησης της ΔΕ καθώς και για 
τις διάφορες διαδικασίες μπορείτε να βρείτε στον σχετικό Οδηγό Εκπόνησης 
Διπλωματικής Εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΔΟΜΟ 
με κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων που έχει αναρτηθεί 
στο χώρο της ΔΕ στην ηλεκτρονική τάξη (www.e-class.gr). 
 
Προϋπόθεση για την υποστήριξη διπλωματικής εργασίας είναι οι φοιτητές να 
έχουν ολοκληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις στο σύνολο των ΘΕ 
(εκπόνηση ΓΕ και επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις). Οι φοιτητές που έχουν 
περάσει επιτυχώς τις ΘΕ1 και ΘΕ2 και στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν 
επιλέξει τις ΘΕ3 και ΘΕ4, οφείλουν μέχρι τις 20/12/2016 να καταθέσουν 
εγγράφως και ηλεκτρονικά περίληψη της προτεινόμενης  διπλωματικής 
εργασίας στη γραμματεία του προγράμματος (αρχείο: Δήλωση Θέματος ΔΕ). 
 

1.2.  Επιλογή θεματικών ενοτήτων 
Η επιλογή Θεματικών Ενοτήτων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και 
προσοχή καθώς οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το 
χρόνο τους σύμφωνα με το πρόγραμμά τους  έτσι ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να αφοσιωθούν πραγματικά στην μελέτη. Οι πρόχειροι και 
γρήγοροι υπολογισμοί για την επιθυμία της λήψης πτυχίου μπορεί να 
οδηγήσουν σε αντίθετα αποτελέσματα. 

Το ιδανικότερο θα ήταν η στήριξη από το περιβάλλον της οικογένειας από την 
αρχή του έτους αλλά καλύτερα από την σκέψη και την αρχή της απόφασης να 
επενδύσετε σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών. Η στήριξη από το 
οικογενειακό περιβάλλον στην προσπάθεια για την εξεύρεση ελεύθερου 
χρόνου για μελέτη αποτελεί καταλυτικό παράγοντα επιτυχίας. Ειδικότερα, σε 

http://www.e-class.gr
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περιπτώσεις φοιτητών που εργάζονται, οι οποίοι αποτελούν και την 
πλειοψηφία των σπουδαστών του ΔΔΟΜΟ, η επιλογή των Θεματικών 
Ενοτήτων θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στον χρόνο που θα αφιερώνετε 
ημερησίως, ούτως ώστε να ανταποκρίνεστε στο απαιτητικό χρονοδιάγραμμα 
μελέτης.  

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα 
μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν 
μπορεί να ξεπερνούν αθροιστικά τις 60 διδακτικές μονάδες ανά έτος. 
 
Οι ΘΕ του ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων» 
έχουν την παρακάτω διάρθρωση: 
 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

 
 ΘΕ 1 30 
 ΘΕ 2 30 
 ΘΕ 3 20 

ΘΕ 4 20 
ΘΕ 5 20 

 
Συνεπώς, η ολοκλήρωση των σπουδών σε δύο χρόνια, απαιτεί την 
επιλογή των Θεματικών Ενοτήτων 1 και 2 κατά το πρώτο έτος 
σπουδών και των Θεματικών Ενοτήτων 3,4 και 5 το δεύτερο έτος. 
 
Τα τέσσερα έτη (4)αποτελούν το μέγιστο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης 
του ΠΜΣ, επομένως,στην περίπτωση που κάποιοι φοιτητές επιλέξουν κατά το 
πρώτο έτος την ΘΕ 1 και δεν επιλέξουν άλλη ΘΕ, τότε κατά τα επόμενα τρία 
έτη θα μπορούν να ακολουθήσουν έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς: 
 

  1οΕΤΟΣ 2οΕΤΟΣ  3οΕΤΟΣ 4οΕΤΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Α  ΘΕ 1 ΘΕ 2 & 3  ΘΕ 4 & 5  
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β  ΘΕ 1 ΘΕ 2 & 3  ΘΕ 4 ΘΕ 5 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ  ΘΕ 1 ΘΕ 2  ΘΕ 3, 4 & 5  
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Δ  ΘΕ 1 ΘΕ 2  ΘΕ 3 & 4  ΘΕ 5 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Ε  ΘΕ 1 ΘΕ 2  ΘΕ 3  ΘΕ 4 & 5 

 
Σε κάθε περίπτωση σε ένα έτος, οι φοιτητές, δεν έχουν την δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες των οποίων το άθροισμα των 
διδακτικών μονάδων υπερβαίνει το 60. 
 

1.3. Αναβολή Φοίτησης 

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς μία ή περισσότερες 
ΘΕ έχει το δικαίωμα να διακόψει τις σπουδές του και να τις συνεχίσει ύστερα 
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από χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 3 χρόνια. Το 
δικαίωμα αναβολής φοίτησης παρέχεται κατά τη διάρκεια των σπουδών, μετά 
από έγγραφη αίτηση του φοιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός 
χρόνος αναβολής δε θα υπερβαίνει τα 3 έτη. Προκειμένου ο φοιτητής να 
πάρει αναβολή, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον μία 
ΘΕ αρχικά ή μετά από κάθε αναβολή. Σε περίπτωση που παρέλθουν τα 3 
χρόνια και ο φοιτητής δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος 
σε μία (1) τουλάχιστον νέα ΘΕ, διαγράφεται οριστικά από το ΠΜΣ. Σε 
περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει από την έναρξη των 
σπουδών του επιτυχώς καμία ΘΕ και δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος σε κάποια ΘΕ, διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα 
σπουδών. Δεν δίδεται η δυνατότητα αναβολής φοίτησης ή αναστολής 
παρακολούθησης θεματικής ενότητας από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

2. Η Χρήση του Διαδικτύου 
Σήμερα, η χρήση του διαδικτύου (Internet) είναι απαραίτητη ως εργαλείο 
έρευνας, άντλησης πληροφοριών και επικοινωνίας. Το ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ με 
κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων, έχει δημιουργήσει έναν 
γενικό δικτυακό χώρο στο e-class του ΕΚΠΑ με διαφάνειες, βιβλιογραφία, 
χώρους συζητήσεων και άλλα χρήσιμα εργαλεία βελτιστοποίησης της 
διαδικασίας των σπουδών σας. 

2.1. Η Ηλεκτρονική Τάξη του ΕΚΠΑ 
Στο χώρο http://eclass.uoa.gr/βρίσκονται οι χώροι εργασίας των ΘΕ του 
ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων οι οποίοι 
είναι πολλαπλά χρήσιμοι για τις σπουδές σας. Κάθε ένας από εσάς έχει 
πρόσβαση στους χώρους εργασίας των Θ.Ε. που έχει επιλέξει. Υπάρχουν 
πληροφορίες , εκπαιδευτικό υλικό , χρονοδιάγραμμα μελέτης και μαθημάτων 
αλλά και χώροι συζητήσεων όπου θα έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε 
για διάφορα θέματα με τον Συντονιστή της κάθε ΘΕ και τους διδάσκοντες 
σας, να βρίσκεται βιβλιογραφίες των μαθημάτων, τις παρουσιάσεις που 
γίνονται στις ΟΣΣ, τις εκφωνήσεις των εργασιών αλλά και τις βαθμολογίες 
αναρτημένες μόνο με τον Αριθμό Μητρώου σας και όχι με το ονοματεπώνυμο 
για λόγους απορρήτου.  

Αναλυτικά, στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε: 

• ΤοΧρονοδιάγραμμα Μελέτης & Γραπτών Εργασιών που αναφέρει 
αναλυτικά την οργάνωση της μελέτης, των ΟΣΣ και των ημερομηνιών 
παράδοσης. 

• Την Ύλη των Εξετάσεων 

• Τις εκφωνήσεις με ενδεικτικές απαντήσεις επιλεγμένων θεμάτων 
γραπτών εργασιών και εξετάσεων παλαιότερων ετών, πρόσθετο 
εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικές 
δραστηριότητες (συνέδρια κ.λπ.), τρέχουσες ανακοινώσεις κ.ά. 

 

http://eclass.uoa.gr/
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2.2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
Το ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων παρέχει 
δωρεάν για όλους τους ενεργούς φοιτητές λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) μετά από μία διαδικασία που ανακοινώνεται από την 
γραμματεία του τμήματος. Το πανεπιστημιακό e-mailανήκει στο πλαίσιο της 
συνεχούς βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Ιδρύματος. 

3.Επικοινωνία με Διδάσκοντες 
Οι Καθηγητές-Σύμβουλοι ενημερώνονται για τα στοιχεία των φοιτητών τους 
από την γραμματεία και έπειτα  επικοινωνούν με τους φοιτητές τους μέσω 
συμβατικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνι-
κά.  

Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνα) έχουν αλλάξει ή 
αλλαχθούν κατά την διάρκεια των σπουδών, πρέπει να ενημερώνεται 
εγγράφως ΑΜΕΣΑ το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών(υπεύθυνη κα Ρούλα 
Λάββα, τηλ: 2103689413, κα Αθηνά Βρόντου, τηλ: 2103689465, e-mail: 
riskmanagement@econ.uoa.gr).  

Οι Καθηγητές-Σύμβουλοιυποχρεούνται να ορίζουν, κατόπιν συνεννοήσεως με 
τους φοιτητές, ένα τρίωρο εβδομαδιαίωςκατά το οποίο θα είναι τηλεφωνικά 
διαθέσιμοιαλλά και με την δική τους θέληση να δέχονται τους φοιτητές στο 
γραφείο τους. 

4.Διδακτικό Υλικό 
Τα συγγράμματα του εμπορίου αποτελούν το έντυπο διδακτικό υλικό, τα 
οποία αντανακλούν τα σύγχρονα δεδομένα και λαμβάνουν υπόψη την 
διδακτική εμπειρία που συσσωρεύτηκε κατά τη χρήση επίσης και στη βάση 
των σχολίων και προτάσεων διδασκόντων και φοιτητών. 

Το Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό(ΕΔΥ) αποτελείται από ασκήσεις, 
casestudies, διαφάνειες κ.λπ. το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση και  
αποσαφήνιση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 
δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο σε κάθε ΘΕ και να 
βοηθά το φοιτητή να κατανοήσει καλύτερα το έντυπο διδακτικό υλικό, αλλά 
και να ελέγξει τον βαθμό αφομοίωσης του γνωστικού αντικειμένου εκ μέρους 
του.  

5.Επικοινωνία με Συντονιστή και Διευθυντή Προγράμματος 
Η/Ο Συντονίστρια/στής της ΘΕ είναι το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να 
απευθύνεστε (κατά προτίμηση μέσω e-mail),  όταν αντιμετωπίζετε κάποιο 
πρόβλημα ή όταν υπάρχει κάποιο σημαντικό θέμα για το οποίο οι καθηγητές 
δεν μπορούν να σας βοηθήσουν ή να σας απαντήσουν άμεσα. 

Εάν ο Συντονιστής της ΘΕ δεν μπορεί να σας βοηθήσει ή να σας απαντήσει 
άμεσα , τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Διευθυντή του Προγράμματος 
περιγράφοντας το πρόβλημα αναλυτικά. Θα πρέπει να οργανώσετε έτσι τον 
χρόνο σας, ώστε να προβλέπεται εύλογο διάστημα για την αναμονή της 

mailto:riskmanagement@econ.uoa.gr
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απάντησης έτσι ώστε να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μελέτης και 
συνεπώς της εξέλιξης των σπουδών σας. 

Είναι σκόπιμο όλοι οι φοιτητές του ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη 
Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνωννα απευθύνονται πρώταστο μέλος ΣΕΠ 
του τμήματος στο οποίο φοιτούν, και εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί, τότε 
μόνο να επικοινωνούν με τον Συντονιστή της Θεματικής τους Ενότητας. 
Ανάλογα, αν μετά από επικοινωνία με τον Συντονιστή της ΘΕ οι φοιτητές δεν 
έχουν ικανοποιηθεί, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να απευθύνονται στον 
Διευθυντή του Προγράμματος ηλεκτρονικά . 

6.Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) 
Οι ΟΣΣ είναι επτάωρες διαλέξεις που πραγματοποιούνται οκτώ φορές στη 
διάρκεια μιας ΘΕ και αποτελούν, μαζί με τις γραπτές εργασίες, τα βασικά 
κομμάτια του διδακτικού έργου του διδάσκοντα και της σχέσης που 
διαμορφώνει με τους φοιτητές. Οι ΟΣΣ δεν έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα,ωστόσο αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι η βοήθεια που 
παρέχουνστηναποσαφήνιση των  δυσνόητων σημείων αλλά και της 
κατανόησης και εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου.Οι ακριβείς 
ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των ΟΣΣ ανακοινώνονται στην αρχή της 
ακαδημαϊκής χρονιάς και οι πιθανές αλλαγές στις ώρες ή στις ημερομηνίες 
ανακοινώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μην προκαλεί 
αναστάτωση στο πρόγραμμα των φοιτητών του ΠΜΣ. 

7.Γραπτές Εργασίες (ΓΕ) 
Κατά την διάρκεια των σπουδών σας σε κάθε ΘΕ πρέπει να εκπονήσετε 
τέσσερις γραπτές εργασίες. Οι γραπτές εργασίες είναι υποχρεωτικές για 
όλους τους φοιτητές και πρέπει να υποβάλονται σε προκαθορισμένες 
ημερομηνίες, που αναφέρονται στο Χρονοδιάγραμμα Μελέτης (timetable). 
Έχετε την επιλογή να μην εκπονήσετε μία γραπτή εργασία. Για την 
συμμετοχή όμως στις τελικές εξετάσεις θα πρέπει το άθροισμα των βαθμών 
των τριών ΓΕ να είναι 20 ή μεγαλύτερο. 

7. 1 Θέματα και Περιεχόμενο ΓΕ 
Τα θέματα των ΓΕ καθορίζονται από το Συντονιστή/ τη Συντονίστρια κάθε ΘΕ 
μετά από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της ΘΕ. Στις ΓΕ πρέπει να δίνεται 
έμφαση στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση τα θέματα 
των ΓΕ διαμορφώνονται έτσι ώστε να μπορούνοι φοιτητές να κατανοήσουν 
την ύλη της ΘΕ και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. 

7.2 Υποβολή ΓΕ 
Οι ΓΕ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου word (.doc) ή pdfστο e-
mailτου κάθε καθηγητή με βάση τις οδηγίες που είναι αναρτημένες και 
προσβάσιμες από το διαδικτυακό τόπο κάθε ΘΕ. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να κρατούν αντίγραφο της εργασίας τους. 
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7.3 Προθεσμία υποβολής 
Οι ΓΕ θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. H 
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή/ανάρτηση της Γραπτής Εργασίας 
είναι η επόμενη Τρίτη από το τέλος της εβδομάδας παράδοσης της Γραπτής 
Εργασίας σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Γραπτών Εργασιών. 

7.4 Παράταση υποβολής 
Δικαίωμα παράτασης υποβολής για σοβαρούς και έκτακτους λόγους 
χορηγείται στους φοιτητές μέχρι δύο (2) ημέρες, μετά από τεκμηριωμένο 
γραπτό αίτημα του φοιτητή και με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και 
έγκριση του ΣΕΠ και του Συντονιστή. Το αίτημα υποβάλλεται γραπτά πριν 
από την παράδοση της Γραπτής Εργασίας.Οι ενδεχόμενες καθυστερήσεις των 
φοιτητών σε παράδοση εργασίας θα πρέπει να αποφασίζονται από κοινού με 
τον αρμόδιο καθηγητή και να ζητείται από τον Συντονιστή ή τον Διευθυντή 
του Προγράμματος όταν θα ξεπερνάει την μία εβδομάδα. 

7.5 Διόρθωση και βαθμολόγηση ΓΕ 
Θα πρέπει οι βαθμοί των Γραπτών Εργασιών να ανακοινώνονται σε διάστημα 
3(ΤΡΙΩΝ) εβδομάδων από την παράδοσή τους.Το μέλος ΣΕΠ υποχρεούται να 
ενημερώνει ηλεκτρονικά για το βαθμό και να αναρτά στην ηλεκτρονική τάξη 
(e-class) την πρότυπη διορθωμένη εργασία ή/και ξεχωριστό κείμενο με τις 
παρατηρήσεις του που αφορούν τη ΓΕ.  

Στα διορθωμένα γραπτά  το μέλος ΣΕΠ σχολιάζει αναλυτικά την εργασία κάθε 
φοιτητή. Προτείνεται στα μέλη ΣΕΠ να κάνουν τις διορθώσεις πάνω στο 
κείμενο, ώστε να βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν την κατανόησή τους 
για τα θέματα. Ο ενδελεχής σχολιασμός θα πρέπει να πραγματοποιείται από 
κάθε μέλος του ΣΕΠ διότι, κάνει δυνατή την τεκμηρίωση της βαθμολογίας. Το 
μέλος ΣΕΠ κρατάει ένα αντίγραφο της διορθωμένης ΓΕ και των σχολίων επ’ 
αυτής στο αρχείο του. Εάν η βαθμολογία δε δοθεί εντός του προβλεπόμενου 
χρονικού πλαισίου, ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα πρέπει να επικοινωνήσει με το 
μέλος ΣΕΠ για να διαπιστώσει τι συμβαίνει. 

Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10, σε βαθμούς με ένα δεκαδικό 
ψηφίο. Η εκπόνηση τριών τουλάχιστον από τις τέσσερις εργασίες και η 
συγκέντρωση τουλάχιστον είκοσι μονάδων (που υπολογίζονται ως άθροισμα 
των βαθμών των υποβληθεισών εργασιών) αποτελούν προϋπόθεση για τη 
δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση (μη 
εκπόνησης τριών εργασιών ή / και μη συγκέντρωσης 20 μονάδων), ο 
φοιτητής/ η φοιτήτρια δικαιούται να επαναλάβει την ίδια ΘΕ τον επόμενο 
χρόνο, έχοντας όμως τις ίδιες εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις. Ο 
μέσος όρος των βαθμών των ΓΕ (άθροισμα βαθμολογίας υποβληθεισών ΓΕ/4) 
συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη ΘΕ κατά 30%, 
ενεργοποιείται δε μόνο σε περίπτωση επιτυχίας στις τελικές/επαναληπτικές 
εξετάσεις. 
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7.6 Αντιγραφές 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις περιπτώσεις αντιγραφής. O έλεγχος 
αντιγραφής πραγματοποιείται μέσω της χρήσης της ειδικής πλατφόρμας.  Τα 
περιστατικά αντιγραφής καταγράφονται στο Μητρώο Φοιτητών. Το 
πειθαρχικό συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και εφόσον 
παραπεμφθεί το θέμα σε αυτό μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να επιβάλει 
πειθαρχικές ποινές για  θέματα αντιγραφών. 

8.Γραπτές Εξετάσεις 
Οι ημερομηνίες των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων 
γνωστοποιούνταιστα μέσα Μαρτίου κάθε έτους στην ιστοσελίδα του τμήματος 
αλλά και στην ηλεκτρονική τάξη (e-class). 

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις μιας ΘΕ 
είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν επιτύχειστις συμβατικές υποχρεώσεις τους (π.χ. 
εκπόνηση ΓΕ) που προβλέπονται στη ΘΕ.  

Οι φοιτητές που θα εγγραφούν σε μία ΘΕ και δεν θα εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους μπορούν να εγγραφούν εκ νέου στην ίδια ΘΕ με την 
επιβάρυνση των ίδιων οικονομικών και ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. 

Η αποτυχία στις τελικές εξετάσεις συνεπάγεται το δικαίωμα συμμετοχής στις 
επαναληπτικές εξετάσεις μετά από 20 μέρες. Η δεύτερη αποτυχία έχει σαν 
επακόλουθο την εγγραφή του φοιτητή ξανά στην ίδια ΘΕ με την συμμετοχή 
του  στις αντίστοιχες πρώτες και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους, καταβάλλοντας το 1/3 του ποσού για τη συγκεκριμένη 
ΘΕ.  

Οι φοιτητές θα δίνουνεξετάσεις στην διδακτέα ύλη του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που εγγράφονται ξανά, οι φοιτητές δεν 
συμμετέχουν στις ΟΣΣ, ούτε εκπονούν ΓΕ. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας 
έχουν το δικαίωμα να επανεγγραφούν στη Θ.Ε. με πλήρεις ακαδημαϊκές και 
οικονομικές 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. 
Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές πρέπεινα παρακολουθήσουν εκ νέου τις 
ΘΕ που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, έστω και αν έχουν θεμελιώσει 
δικαίωμα εξετάσεων, με πλήρεις όμως εκπαιδευτικές και οικονομικές 
υποχρεώσεις. 

Για τις περιπτώσεις φοιτητών που δηλώνουν κώλυμα συμμετοχής στις 
προγραμματισμένες γραπτές εξετάσεις για λόγους υγείας ή άλλους ειδικούς 
λόγους, ισχύουν τα εξής: 

- Για αποδεδειγμένα και χρόνια προβλήματα υγείας (σκλήρυνση κατά πλάκας, 
δυσλεξία κ.ά.), που δεν επιτρέπουν συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις:  

- Όσοι φοιτητές έχουν προσκομίσει εγκαίρως, το αργότερο μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, τα προβλεπόμενα από τη σχετική 
νομοθεσία έγγραφα στο τμήμα Μητρώου Φοιτητών, θα εξετάζονται 
προφορικά από διμελή επιτροπή, που θα αποτελείται από το μέλος ΣΕΠ του 
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φοιτητή ή το Συντονιστή και από ένα ακόμα μέλος ΣΕΠ της Θ.Ε. τον οποίο θα 
ορίζει ο Συντονιστής της Θ.Ε. 

 Για άλλους σοβαρούς λόγους που αποδεδειγμένα δεν επιτρέπουν τη 
συμμετοχή στις προγραμματισμένες εξετάσεις:  

- Οι φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην συμμετοχή τους στις 
τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στοιχεία. Με απόφαση του γενικού γραμματέα του Ιδρύματος 
θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της επόμενης περιόδου χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση. Θα υπολογίζεται ότι οι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τη ΘΕ 
και αυτή θα συνυπολογίζεται στο σύνολο του αριθμού των ΘΕ που θα 
δηλώσουν για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι φοιτητές υποχρεούνται να 
υποβάλλουν το αίτημα εγκαίρως, πριν από την ημερομηνία που έχουν 
προγραμματιστεί οι εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί, τότε το 
αίτημα δεν θα εξετάζεται. 

Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: 

• Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα με τη φοιτητική 
τους ταυτότητα αλλά και την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο ή 
στρατιωτική ταυτότητα). Σε περίπτωση απώλειας της φοιτητικής 
ταυτότητας, οι φοιτητές υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση (σε απλό χαρτί), 
όπου αναφέρει ότι είναι φοιτητές του ΔΔΟΜΟ με τον Αριθμό Μητρώου του 
και ότι έχουν χάσει την φοιτητική τους ταυτότητα. 

• Οι φοιτητές κάθονται με τον τρόπο που θα τους υποδείξουν οι επιτηρητές-
καθηγητές.  

• Στο έδρανο των φοιτητών δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καθόλου βιβλία 
εκτός των περιπτώσεων που η εξέταση διεξάγεται με ανοιχτά βιβλία. Οι 
φοιτητές υποχρεούνται να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα. 

• Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να κάνουν διάλειμμα κατά την ώρα της 
γραπτής εξέτασης, ούτε να βγουν από την αίθουσα, πριν παραδώσουν 
οριστικά το γραπτό τους εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και πάντα 
υπό την επίβλεψη επιτηρητή. 

• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται επεξηγήσεις – 
διευκρινίσεις.  

• Οι φοιτητές δεν μπορούν να αποχωρίσουν από την αίθουσα διεξαγωγής 
των εξετάσεων αν δεν παρέλθουν 60 λεπτά από την στιγμή που θα 
ξεκινήσει η διαδικασία της εξέτασης. Επιπροσθέτως, κανένας φοιτητής δεν 
μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία της εξέτασης αν παρέλθουν 30 
λεπτά από την έναρξη των εξετάσεων. 

• Πριν τα θέματα μοιραστούν στους φοιτητές ενημερώνονται για τις 
κυρώσεις που θα έχουν σε κάθε τέτοια περίπτωση. Ο καθηγητής-
επιτηρητής έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση αντιγραφής να 
μονογράψει ή να πάρει το γραπτό  των φοιτητών που αντιγράφουν ή 
μιλούν (κατά τη διάρκεια των εξετάσεων) ή η συμπεριφορά τους εμποδίζει 
την σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό 
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τους μηδενίζεται. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν στις 
επαναληπτικές εξετάσεις, αλλά το γεγονός της αντιγραφής  καταχωρείται 
στο φάκελό τους στο Μητρώο Φοιτητών και σε περίπτωση επανάληψης (σε 
εξέταση οποιασδήποτε άλλης ΘΕ) παραπέμπονται σε αρμόδια επιτροπή 
του ΔΔΟΜΟ για την επιβολή κυρώσεων. 

9.Χρήσιμα e-mails 

• Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη 
«Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων»: 
Νικόλαος Μυλωνάςnmilonas@econ.uoa.gr 
 

• Βοηθός Ακαδημαϊκού Υπευθύνου στο ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ με 
κατεύθυνση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων»:  
Δημήτρης Καινούργιοςdkenourg@econ.uoa.gr 

 

• Συντονιστής ΘΕ1 και ΘΕ4: 
Δημήτρης Καινούργιοςdkenourg@econ.uoa.gr 

 

• Συντονιστής ΘΕ2 και ΘΕ3: 
Γεώργιος Δότσης  gdotsis@econ.uoa.gr 

 

10.Βιβλιοθήκη 
Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες δανεισμού και 
διαδανεισμού (από άλλες βιβλιοθήκες) μπορείτε να επισκεφτείτε την 
βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. 

11.Διοικητικές Υπηρεσίες 
Γενικές πληροφορίες:riskmanagement@econ.uoa.gr 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών & Υπεύθυνη Γραμματείας Προγράμματος 

Αθηνά Βρόντου avrontou@econ.uoa.gr 

Tηλ.: 2103689465 

 

Το τμήμα αυτό διεκπεραιώνει θέματα όπως οι εγγραφές των φοιτητών, ο 
καθορισμός τμημάτων, η ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου, η 
ανακοίνωση βαθμολογιών, οι διαδικασίες για την έκδοση πτυχίων, η 
χορήγηση βεβαιώσεων και αντιγράφων τίτλων σπουδών. Παράλληλα διακινεί 
όλη την απαιτούμενη αλληλογραφία με τους φοιτητές, γραμματέας κατά τις 
ΕΔΕ του ΜΠΣ, σύνταξη πρακτικών, αλληλογραφία με μέλη ΣΕΠ, Συντονιστή 
και Διευθυντή.  
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