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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

  

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει 

(http://www.econ.uoa.gr) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση 90 θέσεων φοιτητών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Διοίκηση και Διαχείριση 

Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ) με κατεύθυνση την 

Λογιστική. Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της   

συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με 

τη χρήση συμβατικού συστήματος(διδασκαλία σε αίθουσα) όσο και με τη χρήση 

μεθόδων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Σκοπός Προγράμματος: 

Το Πρόγραμμα στοχεύει κατά πρώτο στην εκπαίδευση επιστημόνων σε 

σύγχρονους τομείς της οικονομικής επιστήμης και κατά δεύτερο στην 

εξειδίκευση του εκπαιδευόμενου στον επιστημονικό τομέα της Λογιστικής. 

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα είναι πλήρως 

προετοιμασμένοι για την υψηλού επιπέδου στελέχωση των λογιστηρίων και 

γενικότερα των οικονομικών τμημάτων των οικονομικών μονάδων και 

οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς και των διεθνών 

οργανισμών. Επιπλέον, το πρόγραμμα σκοπεύει στην κατάρτιση ειδικευμένων 

επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη διαδικασία ανάκαμψης και 

εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας. 

 

Χορηγούμενος Τίτλος: 

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν 

επίσημο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών και Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
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Διάρκεια Σπουδών: 

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα 

(4) διδακτικά εξάμηνα. Συγκεκριμένα:   

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα 

(δύο έτη).    

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και 

τότε διαρκεί μέχρι οκτώ εξάμηνα (τέσσερα έτη).  

 

Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS 

 

Διάρθρωση Προγράμματος: 

Το ΜΠΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών 

(ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη Λογιστική έχει την ακόλουθη διάρθρωση:  

1. Θεματική Ενότητα: Οικονομικά για στελέχη επιχειρήσεων (ECTS 30). 

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

 Μακροοικονομική για στελέχη επιχειρήσεων 

 Μικροοικονομική για στελέχη επιχειρήσεων 

 Οικονομική Ανάπτυξη για στελέχη επιχειρήσεων 

2. Θ.Ε. Ποσοτικές Μέθοδοι για στελέχη Επιχειρήσεων (ECTS 30).  

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για στελέχη επιχειρήσεων 

 Εφαρμοσμένη Στατιστική για στελέχη επιχειρήσεων 

 Εφαρμογές Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων για στελέχη 

Επιχειρήσεων 

3. Θ.Ε. Ειδικά Λογιστικά Θέματα για στελέχη επιχειρήσεων (ECTS 20).  

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Εισαγωγή στην Λογιστική του 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Προϋπολογισμός & Στρατηγικές Ανάπτυξης 

4. Θ.Ε. Λογιστική για στελέχη επιχειρήσεων (ECTS 20).  

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ: 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 

 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική 

 Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση 

5. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. (ECTS 20) 
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Κόστος Προγράμματος: 

Το κόστος διεξαγωγής του ΜΠΣ στην Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών 

Μονάδων και Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ) με κατεύθυνση την Λογιστική, 

καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Η οικονομική 

συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 850 ευρώ ανά  ΘΕ. Το συνολικό 

κόστος του ΜΠΣ ανέρχεται σε 4.250 ευρώ (850 ευρώ × 5) για δύο 

τουλάχιστον χρόνια. Να σημειωθεί ότι το κόστος των βιβλίων που θα πρέπει 

να προμηθευθούν οι συμμετέχοντες θα κυμαίνεται μεταξύ 150-200 ευρώ. Η 

οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το προσφερόμενο ΜΠΣ θα 

καταβάλλεται απευθείας από τους φοιτητές στο ΕΚΠΑ.  

 

Γλώσσα Προγράμματος: 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Η γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, είναι ουσιαστική για την παρακολούθηση του προγράμματος. 

 

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ): 

Οι ΟΣΣ του ΠΜΣ πραγματοποιούνται κυρίως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και 

Πάτρα, με βάση τη μόνιμη κατοικία των φοιτητών και πραγματοποιούνται 

Σάββατο ή Κυριακή. O ελάχιστος αριθμός φοιτητών που απαιτείται 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τμήμα είναι τριάντα άτομα (≥ 30). 

 

Υποβολή Αιτήσεων: 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γρυπάρειο Μέγαρο που βρίσκεται Σοφοκλέους 

1 & Αριστείδου 11(είσοδος από Αριστείδου), στο 5ο όροφο, γραφείο 508 και 

ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου: www.ddomo-acc.econ.uoa.gr. 

Στην συνέχεια και όταν τους ζητηθούν, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες 

θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στο 

ΜΠΣ. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. 

 Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών 

μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. 

 Δύο συστατικές επιστολές. 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.  

 

 

 

 

http://www.ddomo-acc.econ.uoa.gr/
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Κριτήρια Επιλογής: 

 Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική 

βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον 

βαθμό του τίτλου σπουδών. 

 Επαγγελματική εμπειρία(επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη) 

 Δύο συστατικές επιστολές. 

 Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν 

σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν είτε με 

συμβατική συνάντηση, είτε μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου 

προγράμματος VoIP.  

 

Πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) με την γραμματεία του  

συγκεκριμένου προγράμματος στο τηλ. 210-3689453, να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα του προγράμματος www.ddomo-acc.econ.uoa.gr, να επικοινωνούν 

ηλεκτρονικά στα emails accounting@econ.uoa.gr ή να επισκέπτονται το 

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γρυπάρειο Μέγαρο, Οδός Σοφοκλέους 

1, 5ος όροφος, Γραφείο 508, Αθήνα 105 59. 

 

http://www.ddomo-acc.econ.uoa.gr/
mailto:accounting@econ.uoa.gr

