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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Το Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονοµικών, 
Επιχειρηµατικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς οργάνωσε και 
λειτούργησε από το ακαδηµαϊκό έτος 2014 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε 
τίτλο Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δηµοσίων Οργανισµών (Π.Μ.Σ. 
Λ.Ε.Ε.Δ.Ο.), Φ.Ε.Κ. 1854/Τεύχος Β΄//07-07-2014, όπως τροποποιήθηκε µε τα Φ.Ε.Κ.: 
1695/Τεύχος Β΄/14-08-2015 και 302/Τεύχος Β΄/15-02-2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. του τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Τ.Ο.Δ.Ε.) της Σχολής Οικονοµικών, Επιχειρηµατικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς είναι η παροχή: 
 

• Γνώσεων σχετικών µε τη σύγχρονη οργάνωση, διοίκηση, οικονοµική 
διαχείριση και έλεγχο των Δηµόσιων Οργανισµών και Επιχειρήσεων. 

• Τεχνικών διερεύνησης και εξορθολογισµού των παθογενειών και 
δυσλειτουργιών των Δηµοσίων Οργανισµών και Επιχειρήσεων. 

• Τεχνικών ελέγχου των λειτουργικών παραγωγικών µονάδων και των  
οικονοµικών διευθύνσεων των Δηµοσίων Οργανισµών και Επιχειρήσεων. 

• Πληροφοριών για την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο των Δηµοσίων 
Οργανισµών και των Επιχειρήσεων διεθνώς καθώς και την παρουσίαση των 
σύγχρονων τάσεων και προτύπων. 

• Εµπειριών µέσω της συνεργασίας του προγράµµατος µε µονάδες διαχείρισης 
του Δηµοσίου Τοµέα της χώρας και Επιχειρήσεων. 

• Μεθοδολογιών συνεργασίας και διασύνδεσης του Δηµόσιου και Ιδιωτικού 
Τοµέα 

• Δυνατοτήτων για συνεργασίες µε αντίστοιχα Π.Μ.Σ. του εξωτερικού. 
• Υποδοµών για συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια και έρευνα. 
• Ευκαιριών για ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ φοιτητών και διδασκόντων 
για τη διαρκή βελτίωση του προγράµµατος και των ωφεληµάτων που 
προσφέρει.  
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• Κινήτρων για τόνωση της προσπάθειας αναζήτησης της αριστείας σε 
επιστηµονικό και επαγγελµατικό επίπεδο. 

• Προσόντων ουσιαστικών αλλά και τυπικών στους φοιτητές εκείνους, οι 
οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3: 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
 
Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Λογιστική και 
Έλεγχο Επιχειρήσεων και Δηµοσίων Οργανισµών και Επιχειρήσεων - MSc in 
Accounting and Control of Businesses and Public Sector». Μετά την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώµατος ο σπουδαστής δύναται να συνεχίσει για την απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώµατος στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική, µετά από σχετική 
αξιολόγηση της αρµόδιας Επιτροπής του Τµήµατος. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων  της ηµεδαπής και 
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων 
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής 
οφείλουν να προσκοµίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι 
αλλοδαποί πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.  
 
Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 
(εκατό είκοσι).  
 
4.1: Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων υποψηφίων 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ.-Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. αποφασίζει και η Γενική 
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) εγκρίνει τον χρόνο δηµοσίευσης στον Τύπο 
σχετικής ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους που προσδιορίζει: 

1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο.. 
2. Την προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών  
3. Τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών. 

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα: 
 
Α. Υποχρεωτικά 

1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το Τ.Ο.Δ.Ε.. 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. 
3. Αντίγραφο πτυχίου. 
4. Αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων πρώτου πτυχίου. 
5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους αναγνωρισµένων 
οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 
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6. Δύο συστατικές επιστολές µε έντυπα του Τ.Ο.Δ.Ε. από µέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή 
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.  

7. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες οπισθογραφηµένες. 
 
Β. Προαιρετικά (αν υπάρχουν) 

1. Αντίγραφο µεταπτυχιακού τίτλου.  
2. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας. 
3. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας. 

 
Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται 
από τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ή από τον διαδικτυακό τόπο 
του προγράµµατος. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. 
 
Η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά 
δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιµάζει για κάθε υποψήφιο αριθµηµένο 
και πρωτοκολληµένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων 
(Ε.Α.Υ). 
 
4.2: Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων  
 
Κάθε έτος και για κάθε σειρά του Π.Μ.Σ. η ΣΕ προτείνει και η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ο.Δ.Ε. 
εγκρίνει τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) που την αποτελούν µέλη 
ΔΕΠ του Τµήµατος που διδάσκουν στο Πρόγραµµα. 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε τρεις φάσεις  
 
1η Φάση: Τυπικός έλεγχος δικαιολογητικών – εγγράφων 

 
Από το φάκελο κάθε υποψηφίου ελέγχονται όλα τα έγγραφα. Αν δεν υπάρχει έστω και 
ένα από τα απαιτούµενα ή αν ένα από αυτά δεν είναι επαρκές ή έγκυρο, αφού 
ειδοποιηθεί ο υποψήφιος η αίτηση απορρίπτεται 
 
2η Φάση: Προκριµατική αξιολόγηση 
 
Κάθε αίτηση βαθµολογείται από την Ε.Α.Υ. µε άριστα το 100 σε µία σειρά κριτηρίων τα 
οποία σταθµίζονται µε συντελεστή βαρύτητας. Τα κριτήρια αυτά µε τους αντίστοιχους 
συντελεστές είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Βαθµός πρώτου πτυχίου (βαθµοί 10) µε συντελεστή  3 
2. Πεδίο επιστηµών µε συντελεστή 1 
    Ειδικότερα: 

Διοικητικές – Οικονοµικές        10 βαθµοί 
Θετικές                                         7 βαθµοί 
Όλες οι άλλες                                5 βαθµοί 

3. Άλλο πτυχίο βαθµοί δέκα (10) µε συντελεστή                                 1 
4. Μεταπτυχιακός τίτλος, βαθµοί δέκα (10)  µε συντελεστή                1 
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5. Επαγγελµατική εµπειρία µετρηµένη σε έτη µε συντελεστή      3 
    Ειδικότερα: 

1 -5 έτη 8 βαθµοί 
5-10 έτη 9 βαθµοί 
10 έτη και άνω 10 βαθµοί 

6. Συστατικές επιστολές, βαθµοί δέκα (10) µε συντελεστή                  1 
 
Το σύνολο των βαθµών (µε µέγιστο τους 100 βαθµούς) της δεύτερης φάσης 
(προκριµατική αξιολόγηση) πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή βαρύτητας στην τελική 
βαθµολογία ίσο προς 60%. 
 
3η Φάση: Προσωπική συνέντευξη 
 
Από τη δεύτερη φάση προκύπτει ένας κατάλογος όπου όλοι οι υποψήφιοι 
βαθµολογούνται και καλούνται σε υποχρεωτική συνέντευξη ενώπιον της τριµελούς 
Ε.Α.Υ.. 
 
Κάθε υποψήφιος βαθµολογείται από την Ε.Α.Υ. µε άριστα το 100 σε µία σειρά 
κριτηρίων τα οποία σταθµίζονται µε συντελεστή βαρύτητας. Τα κριτήρια αυτά µε τους 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας είναι τα ακόλουθα: 
 
 
1. Επικοινωνία, βαθµοί δέκα (10) µε συντελεστή 2 
2. Ωριµότητα, σοβαρότητα, βαθµοί δέκα (10) µε συντελεστή 2 
3. Πρόθεση επαγγελµατικής ανέλιξης, βαθµοί δέκα (10) µε συντελεστή 2 
4..Γνώσεις του αντικειµένου, βαθµοί (10) µε συντελεστή 2 
5. Συνολική εντύπωση, βαθµοί δέκα (10) µε συντελεστή 2 
 
 
Το σύνολο βαθµών (µε µέγιστο τους 100 βαθµούς) από την τρίτη φάση αξιολόγησης 
πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθµολογία ίσο προς 40%. 
 
Με βάση τη βαθµολογία της δεύτερης και τρίτης φάσης αξιολόγησης η Ε.Α.Υ. 
καταρτίζει δύο καταλόγους, ένα µε τους επιτυχόντες οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο 
Πρόγραµµα και ένα κατάλογο επιλαχόντων που ακολουθούν βαθµολογικά. 
 
Οι επιτυχόντες ενηµερώνονται προφορικώς και γραπτώς από την Γραµµατεία και 
καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, µε fax ή µε email εντός 5 εργάσιµων ηµερών αν 
αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, αποδεχόµενοι τους 
όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού 
διαστήµατος να καταβάλλουν το ποσό των € 1.000, το οποίο συµψηφίζεται στα συνολικά 
δίδακτρα του 1ου εξαµήνου. 
 
Η µη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο µετά την παραπάνω προθεσµία και η µη 
καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναµεί µε άρνηση αποδοχής. 
Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραµµατεία καλεί τους αµέσως επόµενους στην σειρά 
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αξιολόγησης, από τον σχετικό κατάλογο επιλαχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων 
και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (Κανονισµός Λειτουργίας Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς). 
 
Ο φοιτητής ο οποίος αρχικά αποδέχεται την προσφορά της θέσης στο πρόγραµµα και 
τελικώς δεν εγγράφεται, για αντικειµενικούς ή προσωπικούς λόγους, δεν δικαιούται την 
επιστροφή του τέλους προεγγραφής. 
 
Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης σηµειώνονται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης υποψηφίου 
για το Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. που συνοδεύει το φάκελο του υποψηφίου και παραµένει στο 
αρχείο της Γραµµατείας για πέντε χρόνια αν ο υποψήφιος δεν επιλεγεί τελικά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
5.1 Δοµή και περιεχόµενο προγράµµατος 
 
1. Το πρόγραµµα έχει διαµορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων 
προγραµµάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόµενο 
και η έµφαση στο πρόγραµµα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του αντικειµένου 
του, στα πλαίσια της ελληνικής οικονοµίας. Τα µαθήµατα του προγράµµατος είναι τα 
ακόλουθα: 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δηµόσιος Τοµέας 
2. Οικονοµική Πολιτική 
3. Λογιστικές Οικονοµικές Καταστάσεις & Δηµόσιο Λογιστικό 
4. Δηµόσιο/Διοικητικό Δίκαιο 
5. Φορολογικό Δίκαιο Ι 
6. Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση 
7. Ελεγκτική Δηµόσιων Οργανισµών & Επιχειρήσεων 
8. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Δηµόσιος Τοµέας 
9. Κοστολόγηση Δηµόσιων Οργανισµών & Επιχειρήσεων 
10. Ειδικά Θέµατα Λογιστικής & Ελέγχου 
11. Διαχείριση Κινδύνων & Εσωτερικός Έλεγχος 
12. Φορολογικό Δίκαιο ΙΙ 
13. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
14. Στρατηγικό Μάνατζµεντ 
15. Χρηµατοπιστωτικές Αγορές και Προϊόντα 
 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
1. Στατιστική	Ανάλυση	Δεδομένων	
2. Αποτίμηση	Επιχειρήσεων	&	Δημοσίων	Οργανισμών	
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3. Θέματα	Δικαίου	των	Επιχειρήσεων	
4. Λογιστική	Διαχείριση	Διεταιρικών	Συναλλαγών	
5. Οικονομικό	Έγκλημα	&	Εγκλήματα	Διαφθοράς	
6. Ειδικά	Θέματα	Εσωτερικού	Ελέγχου	
7. Οικονομοτεχνική	Ανάλυση	Επιχειρήσεων	&	Οργανισμών	
8. Εφαρμοσμένη	Λογιστική	&	Προβλέψεις	
9. Πρακτική	Άσκηση	
 

2. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος ο µεταπτυχιακός φοιτητής θα 
πρέπει: 
α. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί, σε τρία εξάµηνα σε πρόγραµµα πλήρους 
(καθηµερινής) φοίτησης ή σε τέσσερα εξάµηνα σε πρόγραµµα µερικής (Παρασκευής 
& Σαββάτου) φοίτησης, επιτυχώς σε δεκαπέντε (15) υποχρεωτικά µαθήµατα και να 
εκπονήσει διπλωµατική εργασία ή αντί διπλωµατικής να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής.  
 

3. Για την απονοµή του τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής 
συµπλήρωση 90 πιστωτικών µονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) µέσω της συµµετοχής του φοιτητή 
στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος, 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον κανονισµό του Π.Μ.Σ.. (Νόµος 3685/2008). 
 

4. Η αλλαγή των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών µπορεί να γίνει µε απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από εισήγηση της ΣΕ. 

 
5.2 Πρόγραµµα Μαθηµάτων τριών (3) εξαµήνων  
 
Εξάµηνο Α :        
(Αρχές Σεπτεµβρίου – Μέσα Φεβρουαρίου 6 Υποχρεωτικά Μαθήµατα  
 
Εξάµηνο Β : 
(Μέσα Φεβρουαρίου – Μέσα Ιουλίου)  6  Υποχρεωτικά Μαθήµατα 
                         
Εξάµηνο Γ :  
(Αρχές Σεπτεµβρίου – Μέσα Φεβρουαρίου)  3  Υποχρεωτικά Μαθήµατα και 

Εκπόνηση Διπλωµατικής ή 4 
Μαθήµατα Επιλογής 

 
5.3 Πρόγραµµα Μαθηµάτων τεσσάρων (4) εξαµήνων  
 
Εξάµηνο Α :        
(Αρχές Σεπτεµβρίου – Μέσα Φεβρουαρίου 5 Υποχρεωτικά Μαθήµατα  
 
Εξάµηνο Β : 
(Μέσα Φεβρουαρίου – Μέσα Ιουλίου)  4  Υποχρεωτικά Μαθήµατα 
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Εξάµηνο Γ :  
(Αρχές Σεπτεµβρίου – Μέσα Φεβρουαρίου)  4  Υποχρεωτικά Μαθήµατα 
 
Εξάµηνο Δ :  
(Μέσα Φεβρουαρίου – Μέσα Ιουλίου)             2  Υποχρεωτικά Μαθήµατα και 

Εκπόνηση Διπλωµατικής ή 4 
Μαθήµατα Επιλογής 

 
Ο κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του (και τη 
συγγραφή-υποβολή της διπλωµατικής του εργασίας) εντός του τυπικά προβλεπόµενου 
χρονικού διαστήµατος (3 ή 4 εξάµηνα) και πάντως όχι αργότερα από τον χρόνο που 
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. Ειδική εξαίρεση για την παράταση του τυπικά 
ανώτατου αυτού χρονικού ορίου µπορεί να γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή µόνο 
για σοβαρούς λόγους. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόµενης από το νόµο παράτασης, 
αν δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραµµα. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης µέχρι 12 µήνες µε 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (Νόµος 3685, άρθρο 6Δ) 
 
Όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα, 
και είναι διάρκειας τριάντα (30) ωρών τα υποχρεωτικά µαθήµατα και τριάντα (30) ή 
είκοσι έξι (26) ωρών, κατά περίπτωση, τα µαθήµατα επιλογής. 
 
Τα προτεινόµενα ή/και τα παρεχόµενα βιβλία, σηµειώσεις και αρθογραφία είναι στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 
 
Ο χρόνος έναρξης της διπλωµατικής εργασίας ενδείκνυται να είναι στην αρχή του 
τελευταίου εξαµήνου σπουδών µε περάτωσή της το αργότερο την ηµεροµηνία λήξης  του 
προγράµµατος. Ωστόσο κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής είναι ελεύθερος να ξεκινήσει τη 
διαδικασία και νωρίτερα αρκεί βέβαια να έχει καταλήξει για το θέµα συνεργαζόµενος µε 
εκείνον το διδάσκοντα που οι γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του πλησιάζουν περισσότερο 
το θέµα. Το Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. ενθαρρύνει τους εργαζόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
να επιλέγουν το θέµα µέσα από τη µονάδα στην οποία εργάζονται. Με τον τρόπο αυτό 
όχι µόνο αντλούνται εµπειρικά στοιχεία αλλά κυρίως διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων 
σε συγκεκριµένα θέµατα. 
 
5.4 Ακαδημαϊκό	Ημερολόγιο-Ωρολόγιο	Πρόγραμμα	
 
Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. παραδίδει σχέδια ακαδηµαϊκού ηµερολογίου και 
ωρολογίου προγράµµατος στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Σπουδών, το οποίο τα 
εκδίδει λαµβάνοντας υπόψη τις επιµέρους ανάγκες κάθε Π.Μ.Σ.. 
 
Με την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. ο φοιτητής παραλαµβάνει από τη 
Γραµµατεία της ΣΕ το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Προγράµµατος, το οποίο 
περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις ηµέρες 
και ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων, τις ηµεροµηνίες άλλων εκδηλώσεων ή 
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υποχρεώσεων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κτλ. (Κανονισµός Λειτουργίας των 
Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου Πειραιώς)  
 
Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραµµα του τρέχοντος 
εξαµήνου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ηµέρες και ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων, 
οι ηµεροµηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κτλ. (Κανονισµός Λειτουργίας 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς).  
 
5.5  Χρονικός Προγραµµατισµός Μαθηµάτων 
 
Τα µαθήµατα για τα τµήµατα πλήρους φοίτησης γίνονται καθηµερινά Δευτέρα έως 
Παρασκευή 16:00 – 21:00 και για τα τµήµατα µερικής φοίτησης Παρασκευή 18:00-22:00 
και Σάββατο 10:00-16:00. Όπου και όταν απαιτείται δύναται να επιµηκυνθεί το ωράριο 
στις ίδιες ηµέρες ή να αναπροσαρµοσθεί για σοβαρούς λόγους µε γνώµονα την τήρηση 
των τριάντα (30) ή είκοσι έξι (26) ωρών ανά περίπτωση  
 
ΑΡΘΡΟ 6: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
6.1: Παρακολούθηση Προγράµµατος Σπουδών – Απουσίες 
 
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις 
παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε 
µάθηµα.  Για αριθµό απουσιών ανεξαρτήτως λόγων-αιτιών, πέρα από το ένα τέταρτο 
(1/4) του συνολικού αριθµού ωρών διδασκαλίας για κάθε µάθηµα, ο φοιτητής θα 
υποχρεούται σε επανάληψη του µαθήµατος εντός του αντίστοιχου εποµένου 
εξαµήνου. Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και 
διαπιστώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντος. Η αναπλήρωση µαθήµατος γίνεται εντός του 
ιδίου εξαµήνου, από τον ίδιο διδάσκοντα 
 
6.2: Υποχρεώσεις Φοιτητών 
 
1. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΜΣ.Λ.Ε.Ε.Δ.Ο.. είναι 
υποχρεωµένοι: 

 
Να παρακολουθούν αδιαλείπτως τα µαθήµατα του ισχύοντος προγράµµατος σπουδών 
και να προσέρχονται εγκαίρως στις ώρες των παραδόσεων. 
Να εφοδιάζονται εγκαίρως µε τα απαραίτητα συγγράµµατα και επιστηµονικά άρθρα 
που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη. 
Να υποβάλλουν µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες τις απαιτούµενες εργασίες για 
το κάθε µάθηµα. 
Να προσέρχονται για τις προβλεπόµενες εξετάσεις εγκαίρως µε το δελτίο φοιτητικής 
ταυτότητας. 
 
Να τηρούν απολύτως τις υποχρεώσεις τους ως προς τις προβλεπόµενες και 
οριζόµενες ηµεροµηνίες (πχ υποβολή δηλώσεων, καταβολή διδάκτρων). 
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Να συµµετέχουν υποχρεωτικά στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιστηµονικές 
δραστηριότητες του προγράµµατος (πχ επιστηµονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις). 
 
Η µη τήρηση των παραπάνω στο βαθµό που δυσχεραίνει την παρακολούθηση 
µαθηµάτων και εξέταση σε αυτά, χωρίς σοβαρή και τεκµηριωµένη δικαιολογία, 
αποτελεί βάση απορριπτικού βαθµού ή αποκλεισµού από το πρόγραµµα µετά από 
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 
2. Ο φοιτητής εγγράφεται σε κάθε εξάµηνο σπουδών για την παρακολούθηση των 

µαθηµάτων και αφού έχει καταβάλει τα προβλεπόµενα δίδακτρα. 
 
6.3:  Εξετάσεις και Βαθµολογία Φοιτητών 
 
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε µάθηµα γίνεται µε γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις. Στον τελικό βαθµό µπορεί να συνυπολογίζεται κατά την κρίση του 
διδάσκοντος  µε στάθµιση ο βαθµός σε ενδεχόµενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία 
στο πλαίσιο του µαθήµατος. Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον 
κοινοποιεί στους φοιτητές εγγράφως µε την έναρξη του µαθήµατος.    Η αξιολόγηση των 
επιδόσεων τους γίνεται µε βαθµολογική κλίµακα, η οποία έχει ως εξής: 
  
 8,50 - 10 Άριστα 
 6,50 - 8,49 Λίαν Καλώς 
 5 - 6,49 Καλώς 
 0 - 4,99 Απόρριψη / Αποτυχία 
 
Για τον τελικό βαθµό του πτυχίου οι βαθµοί επιτυχίας στα µαθήµατα έχουν συντελεστή 
βαρύτητας 80% και της Διπλωµατικής Εργασίας 20% ή 20% ο µέσος όρος των 4 
µαθηµάτων επιλογής αντί της Διπλωµατικής Εργασίας. Η κατάσταση βαθµολογίας 
υποβάλλεται, εντός τεσσάρων (4) εβδοµάδων (από την ηµεροµηνία εξέτασης), από τον 
διδάσκοντα στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 
Σε κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο ένας µεταπτυχιακός φοιτητής επιτρέπεται να αποτύχει σε 
δύο το πολύ µαθήµατα.  Αποτυχία σε περισσότερα από δύο µαθήµατα σε ένα εξάµηνο 
οδηγεί αυτοµάτως στον αποκλεισµό του από το πρόγραµµα. 
 
Σε περίπτωση αποτυχίας µεταπτυχιακού φοιτητή σε µάθηµα ή σε περίπτωση µη 
προσέλευσης του στις εξετάσεις για οιονδήποτε λόγο, παρέχεται η δυνατότητα 
επανεξέτασης στον αµέσως επόµενο Σεπτέµβριο. Όταν ο φοιτητής αποτύχει ή δεν 
προσέλθει και δεύτερη φορά συγκροτείται ειδική τριµελής επιτροπή, η οποία καλεί τον 
φοιτητή σε ειδική εξέταση για την αξιολόγηση της επάρκειας των γνώσεων του στο 
συγκεκριµένο µάθηµα ή την απόρριψή του. Η απόρριψη από την τριµελή επιτροπή 
οδηγεί σε αποκλεισµό του φοιτητή από το πρόγραµµα. 
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Φοιτητής που έχει απορριφθεί από τριµελή επιτροπή σε ένα µόνο µάθηµα έχει τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο µάθηµα αυτό στον 
επόµενο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ..  
 
Περιπτώσεις παραπτωµάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών 
και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρµοστη συµπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή 
από το Πρόγραµµα µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  
 
6.4:  Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης Διπλωµατικής Εργασίας 
 
Με την έναρξη των µαθηµάτων του τελευταίου εξαµήνου ο µεταπτυχιακός φοιτητής 
υποβάλλει στον Πρόεδρο της ΣΕ σχετικό έντυπο µε τον τίτλο/θέµα της διπλωµατικής 
εργασίας και προτείνει επιβλέποντα καθηγητή (µετά τη σύµφωνη γνώµη του).  Η 
αποδοχή της προτάσεως για τη διπλωµατική εργασία γίνεται από τον επιβλέποντα 
καθηγητή αρχικά και τον Πρόεδρο της ΣΕ στη συνέχεια. Ο Πρόεδρος της ΣΕ του Π.Μ.Σ. 
ορίζει τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς επιτροπής (ένα από τα µέλη της εξεταστικής 
επιτροπής µπορεί να είναι ειδικός επιστήµονας αναγνωρισµένου κύρους εκτός 
Πανεπιστηµίου) και υποβάλλει σχετική κατάσταση προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ του 
Τµήµατος.   
 
Η διπλωµατική εργασία αρχίζει στο τελευταίο εξάµηνο σπουδών και παραδίδεται µέχρι 
το τέλος του Προγράµµατος. 
 
Για τη δοµή και τον τρόπο συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας, ο φοιτητής ακολουθεί 
τον προτεινόµενο και ισχύοντα Κανονισµό Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας, ο φοιτητής 
υποβάλλει από ένα αντίγραφο σε κάθε µέλος της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. Στην 
πρώτη εσωτερική σελίδα (µετά το εξώφυλλο) κάθε αντιγράφου ο φοιτητής δηλώνει 
υπεύθυνα ότι η εργασία του έχει εκπονηθεί από τον ίδιο και ότι αναφέρονται όλες οι 
πηγές που χρησιµοποίησε. Στη συνέχεια συνέρχεται η Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή, 
στην οποία ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σηµεία και συµπεράσµατα της εργασίας 
του. Η Εξεταστική Επιτροπή, αξιολογεί τη διπλωµατική εργασία σύµφωνα µε την 
κλίµακα που προβλέπεται για τα µαθήµατα. Στη συνέχεια, συµπληρώνει ειδικό έντυπο-
πρακτικό εξέτασης, στο οποίο αναγράφεται ο βαθµός αριθµητικώς και ολογράφως και το 
στέλνει στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 
 
Ο φοιτητής µετά την τελική έγκριση της διπλωµατικής του εργασίας, την υποβάλλει σε 
ηλεκτρονική και έντυπη µορφή στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.  
 
6.5:  Δίδακτρα – Υποτροφίες 
 

1. Με απόφαση της Σ.Ε.Σ του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, µετά από γνώµη της 
Γ.Σ.Ε.Σ του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων µπορεί να 
προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων και το ύψος αυτών για τους µεταπτυχιακούς 
φοιτητές του Προγράµµατος ΠΜΣ.ΛΕΕΔΟ 
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Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιέχονται είτε στον Κανονισµό 
Λειτουργίας του ΠΜΣ είτε κοινοποιούνται έγγραφα ή ηλεκτρονικά στους 
ενδιαφερόµενους. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα 
δίδακτρα εντός δύο (2) εβδοµάδων από την έναρξη των µαθηµάτων του 
αντίστοιχου εξαµήνου εκτός από το πρώτο εξάµηνο σπουδών που αυτά πρέπει να 
καταβληθούν µια εβδοµάδα πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. Σε περίπτωση 
µη τήρησης των οικονοµικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το 
Πρόγραµµα. 

 
2. Το Πρόγραµµα µπορεί να παρέχει έναν αριθµό υποτροφιών σε φοιτητές σύµφωνα 

µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι υποτροφίες µπορεί να καλύπτουν µέρος ή το σύνολο 
των διδάκτρων. Σε καµία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων.  
Το Πρόγραµµα παρέχει υποτροφίες ολικής ή µερικής απαλλαγής διδάκτρων σε 
αποδεδειγµένα οικονοµικά ασθενέστερους υποψηφίους, η επιλογή των οποίων θα 
γίνεται µε κριτήρια  τα οποία θα καθορίζονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ. Οι  
υποτροφίες της ανωτέρω κατηγορίας θα έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα στο 
Τµήµα.  
Επίσης δίνονται υποτροφίες µε βάση ακαδηµαϊκά κριτήρια (Μ.Ο. βαθµολογίας 
όλων των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών ανά εξάµηνο). Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας γίνεται ισοκατανοµή των προβλεπόµενων ποσών στους υποψηφίους 
που ισοβαθµούν, σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ και εγγράφονται στον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Προγράµµατος. Τυχόν υποχρεώσεις των 
υποτρόφων καθορίζονται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  
Δεν δικαιούνται υποτροφία από το ΠΜΣ όσοι φοιτητές έχουν ήδη ή θα λάβουν 
υποτροφία για το εν λόγω πρόγραµµα από άλλο φορέα (υποβάλλουν σχετική 
υπεύθυνη δήλωση), απόφαση ΓΣΕΣ 10/10/2014. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
7.1: Γενικά  
Την διδασκαλία των µαθηµάτων και τις ασκήσεις στο Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. µπορούν να 
αναλαµβάνουν, όσοι  προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν.3685/2008. 
 
7.2: Καθήκοντα / Υποχρεώσεις Διδασκόντων 
Ο κάθε υπεύθυνος για τη διδασκαλία µαθήµατος στο Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. είναι 
υποχρεωµένος: 
Να τηρεί πιστά το πρόγραµµα για τις παραδόσεις του µαθήµατος. 
Να καθορίζει το περιεχόµενο του µαθήµατος σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως 
αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωµένων συγγραµµάτων και επιστηµονικών 
άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του µαθήµατος. 
Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού µέρους της διδασκαλίας µε την υψηλού 
επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρµόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις.  Η προσπάθεια 
αυτή ενισχύεται µε τη χρήση µελέτης περιπτώσεων, µε αξιοποίηση προσκεκληµένων 
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οµιλητών αναγνωρισµένων για την πείρα και τις ειδικές γνώσεις τους ή µε συνδυασµό 
των δύο.  Ο διδάσκων δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά κατά κανόνα την ευθύνη για την 
προετοιµασία των δικών του παραδόσεων µε προσκεκληµένους οµιλητές ή άλλες 
δραστηριότητες σε ποσοστό πάνω από το ένα τέταρτο (1/4) των ωρών διδασκαλίας. 
Να τηρεί επαρκείς ώρες γραφείου που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των 
φοιτητών µαζί του για θέµατα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριµένου 
µαθήµατος. 
Οι διδάσκοντες υποχρεούνται κατά την έναρξη του εξαµήνου να υποβάλουν προς 
διανοµή στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. αναλυτικό πρόγραµµα που θα καλύπτει 
σ΄ εβδοµαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του µαθήµατος, µελέτες περιπτώσεων, 
και σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία (module syllabus). 
 
7.3: Αµοιβές Διδασκόντων  
Οι αµοιβές διδασκόντων ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ, µετά από πρόταση της Σ.Ε.. Τα µέλη 
ΔΕΠ που πληρούν τις υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράµµατα δύνανται να 
αποζηµιώνονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους (διδασκαλία και άλλες) στο 
Πρόγραµµα (Κανονισµός Λειτουργίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς). 
 
ΑΡΘΡΟ 8: 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1. Εκτός από τη διδασκαλία µαθηµάτων του κανονικού µεταπτυχιακού 
προγράµµατος µπορεί να γίνονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες. 

 
2. Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να είναι: 

 
Διοργάνωση συνεδρίων 
Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών εξ` αποστάσεως  
Εκπαιδευτικές εκδροµές και επισκέψεις  
Λειτουργία ταχύρρυθµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων γενικού ή 
εξειδικευµένου χαρακτήρα. 
Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στελεχών συγκεκριµένης διάρκειας. 
Έκδοση βιβλίων, σηµειώσεων, µονογραφιών, ειδικών µελετών κ.ά. 
Εκπαιδευτικά σεµινάρια στους πτυχιούχους (Δια Βίου Εκπαίδευση) 
 

3. Σε αυτούς που παρακολουθούν παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
προγράµµατος χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης που σχεδιάζεται και 
εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράµµατος. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Μετά την ολοκλήρωση κάθε µαθήµατος όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά αξιολογούν αυτό 
και τον διδάσκοντα, µε βάση προβλεπόµενο έντυπο/ ερωτηµατολόγιο (Α.ΔΙ.Π) που 
συµπληρώνουν ανωνύµως. 
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Ο  Πρόεδρος της ΣΕ του προγράµµατος, αφού ενηµερωθεί για τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης των φοιτητών, µετά την ανακοίνωση των βαθµών, ενηµερώνει σχετικά τον 
κάθε διδάσκοντα. Για τις περιπτώσεις µε σοβαρά και τεκµηριωµένα παράπονα φοιτητών 
ενηµερώνεται η ΣΕ και αποφασίζονται τα ενδεδειγµένα µέτρα για τη θεραπεία των 
προβληµάτων που έχουν διαπιστωθεί. 
 
Για τις περιπτώσεις που η διεξαγωγή του µαθήµατος συνεχίζεται από τον διδάσκοντα µε 
τρόπο που δηµιουργεί προβλήµατα στους φοιτητές ή στην εύρυθµη λειτουργία του 
προγράµµατος σπουδών, µετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της η ΣΕ αποφασίζει 
την αντικατάσταση του διδάσκοντος, ανεξαρτήτως αν αυτός είναι µέλος ΔΕΠ του 
Τµήµατος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή εξωτερικός συνεργάτης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. λειτουργεί µε διοικητικά όργανα που προβλέπει ο Ν. 3685/08, 
άρθρο 2 για τις µεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά ΑΕΙ. 
 
10.1: Διεύθυνση προγράµµατος-Υποχρεώσεις Διευθυντή 
 
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες και υποχρεώσεις οι οποίες 
συνδέονται στενά µε την εύρυθµη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ως υπηρεσία εκαπάιδευσης και 
την προσήκουσα παροχή αυτής στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
 
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. προεδρεύει της ΣΕ, ορίζεται µε απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ του τµήµατος για διετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης και µπορεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του µε µερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής 
ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ίδιου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. 
και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύµατος και ο Εσωτερικός Κανονισµός του Ιδρύµατος (Νόµος 3685/2008, άρθρο 2δ). 
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέµα που αφορά 
στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ.. 
 
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για ενηµέρωση, αν ζητηθεί, της 
Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία του. Ο Διευθυντής 
του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της και µεριµνά για 
την εφαρµογή των αποφάσεών της. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού και απολογισµού του Προγράµµατος µε τη σύµφωνη γνώµη της ΣΕ, 
τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι 
αρµόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισµού και απολογισµού του Προγράµµατος τους 
οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού και την έκδοση των εντολών πληρωµής των σχετικών δαπανών. Για την 
κατάρτιση και υλοποίηση του προϋπολογισµού και του απολογισµού ο Διευθυντής 
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επικουρείται από το διαχειριστή του συγκεκριµένου Π.Μ.Σ., ο οποίος έχει οριστεί από 
τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και είναι αρµόδιος για το Π.Μ.Σ. ή 
και από εξωτερικούς συνεργάτες. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ως Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωµής και 
συνυπογράφει τις συµβάσεις ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό.  
 
10.2: Υποχρεώσεις Γραµµατείας 
 

1. Εκτός από τη Γραµµατεία του Τµήµατος που επιλαµβάνεται των διαφόρων 
θεµάτων της λειτουργίας του µεταπτυχιακού προγράµµατος (εγγραφές 
σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθµολογίας, χορήγηση πτυχίων κ.λπ.) λειτουργεί 
και Γραµµατεία Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος η 
οποία αµείβεται από το πρόγραµµα. 

 
2. Η Γραµµατεία της Συντονιστικής Επιτροπής διεκπεραιώνει τρέχοντα θέµατα 
που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, το 
πρόγραµµα σπουδών, τις επαφές µε τις διάφορες υπηρεσίες και τα 
συνεργαζόµενα ιδρύµατα κ.α. 

 
3. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν το Π.Μ.Σ..Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. εκτός ωρών 
εργασίας τους στο Πανεπιστήµιο, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί 
έργο σχετικά µε τα Π.Μ.Σ., δύνανται να αµείβονται για τις υπηρεσίες που 
παρέχουν.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 11: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. 
 
Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία που 
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις (Α.ΔΙ.Π.) 
 
ΑΡΘΡΟ 12:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (άρθρο 8 
Ν.3685/2008) 
 
Πόροι του Π.Μ.Σ. Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. µπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα, 
χορηγίες φορέων του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα γενικά, νοµικών ή φυσικών προσώπων 
ή πόροι από ερευνητικά προγράµµατα, κοινοτικά προγράµµατα, επιχορηγήσεις του 
κρατικού προϋπολογισµού και δίδακτρα. 
 

1. Η διαχείριση των οικονοµικών πόρων όλων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον ΕΛΚΕ 
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3685/2008. 

 
2. Η οικονοµική διαχείριση κάθε κύκλου Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό υλοποιούµενο 
έργο από τον ΕΛΚΕ  και γίνεται σύµφωνα µε το σκοπό και το νοµικό πλαίσιο 
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λειτουργίας του τελευταίου. Ως Κύκλος Π.Μ.Σ., νοείται η οριζόµενη από την 
Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του κάθε Π.Μ.Σ., συνολική διάρκεια φοίτησης 
των σπουδαστών για την απόκτηση του προβλεπόµενου τίτλου σπουδών. 

 
3. Η οικονοµική διαχείριση κάθε υλοποιηµένου έργου Π.Μ.Σ. από τον ΕΛΚΕ  
γίνεται µε βάση τον προϋπολογισµό ο οποίος εγκρίνεται από την αρµόδια 
Γ.Σ.Ε.Σ.. 

 
4. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος των 
υλοποιούµενων από τον ΕΛΚΕ έργων του Π.Μ.Σ. και έχει τα καθήκοντα από τις 
αρµοδιότητες που ορίζονται στον εκάστοτε εγκεκριµένο από τη Σύγκλητο Οδηγό 
Διαχείρισης & Χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ. Συγκεκριµένα, είναι αρµόδιος για τη 
σύνταξη του προϋπολογισµού και απολογισµού του προγράµµατος, τους οποίους 
υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού, την έκδοση των εντολών πληρωµής των σχετικών δαπανών.  

 
5. Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του εγκεκριµένου από την αρµόδια Γ.Σ.Ε.Σ., 
προϋπολογισµού του Π.Μ.Σ. και την προσαρµογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες, 
ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει τη 
δυνατότητα, µόνο µετά από σχετική εξουσιοδότηση των παραπάνω αρµοδίων 
οργάνων να αυξοµειώνει και να αναδιανέµει τα προϋπολογισθέντα ποσά στην 
κάθε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό αναφέρονται και βασίζονται στον νόµο 
3685/2008, σε αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.. του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης και 
στον Κανονισµό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 
(2007).  
 
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού λειτουργίας του Π.Μ.Σ.-Λ.Ε.Ε.Δ.Ο. ισχύουν µετά 
την έγκρισή τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης της ΣΕ. Κάθε τροποποίηση του ισχύοντος 
κανονισµού απαιτεί έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. µε πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των µελών της.   
 
Θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το νόµο ή από τον Κανονισµό, ρυθµίζονται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. (άρθρα 12 και 13, Κανονισµός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς). 
 
ΑΡΘΡΟ 14: 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο παρών κανονισµός ισχύει για φοιτητές µε έτος εισαγωγής το ακαδηµαϊκό έτος 2016-
2017 και µετά. 


