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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ανοικτή διαδικασία προκήρυξης με πολλαπλές καταληκτικές ημερομηνίες κατ’
έτος, οι οποίες ορίζονται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ..

Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών γίνεται με τα παρακάτω ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια:


Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ για ομοταγή Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. του εξωτερικού).



Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.



Βαθμός πτυχίου



Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ..



Επίδοση στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.



Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).



GMAT (μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης).



Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή και από εργοδότες για
το τμήμα μερικής φοίτησης.



Η διάρκεια, το είδος και η ποιότητα της επαγγελματικής προϋπηρεσίας από την απόκτηση του
προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους και έπειτα (μόνο για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα μερικής
φοίτησης).



Συνέντευξη

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από ειδική Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από δύο
τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής κατατάσσει τους υποψήφιους συνθέτοντας τα
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.. Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί, κατά
την κρίση της, να ζητήσει από συγκεκριμένους υποψήφιους να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα του
προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος πριν ολοκληρώσει την εξέταση της υποψηφιότητάς τους.
Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε

παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τρία (3)

προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν την τελική εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί μετά
από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Τα προπαρασκευαστικά αυτά μαθήματα προσφέρονται το
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Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η αποτυχία έστω και σε ένα προπαρασκευαστικό μάθημα συνεπάγεται μη
αποδοχή στο πρόγραμμα. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό
Λειτουργίας του προγράμματος, και δίνει περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών από την αποστολή της,
προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται για να
κατοχυρώσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ.. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, η ΣΕ μπορεί να
προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Στην επιστολή αποδοχής αναφέρεται
ρητά ότι οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, και έχουν
καταβάλει τη σχετική προκαταβολή για την κατοχύρωση της θέσης τους, έχουν τη δυνατότητα να
μεταφέρουν την προκαταβολή αυτή έναντι της προκαταβολής άλλου Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ στο οποίο έχουν
επίσης γίνει δεκτοί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η δυνατότητα αυτή εξαντλείται στις 10 Ιουλίου του έτους
εισαγωγής τους.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Οι εγγραφές των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη
ημερομηνία σύμφωνα με απόφαση της ΣΕ του Π.Μ.Σ.. Η εγγραφή γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία
του Π.Μ.Σ. όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών που θα ζητηθούν από τους υποψήφιους
και τα οποία αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν. Για την εγγραφή οι φοιτητές υπογράφουν υπεύθυνη
δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ..

Σύμφωνα με το Ν. 3685/2008, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από
πρόταση της ΣΕ, ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της
παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα
μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται σε καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται κάθε
χρόνο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες
σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το
πρόγραμμα, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ..
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Το πρόγραμμα παρέχει έναν αριθμό βραβείων αριστείας στους φοιτητές κατ΄ έτος με βάση την
ακαδημαϊκή τους επίδοση στο Π.Μ.Σ.. Ο αριθμός και το ύψος των βραβείων αριστείας καθορίζεται κάθε
χρόνο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) ή δεκατρία
(13) μαθήματα ανάλογα με την κατεύθυνση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα είναι πέντε (5). Επιπλέον, η μεταπτυχιακή
εργασία έχει βαρύτητα 10 ή 15 πιστωτικές μονάδες ανάλογα με την κατεύθυνση. Συνεπώς, οι πιστωτικές
μονάδες που αντιστοιχούν συνολικά στο Π.Μ.Σ. είναι εβδομήντα πέντε (75).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα
ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, θεωρείται αποτυχών ο φοιτητής στο μάθημα αυτό και το μάθημα
επαναλαμβάνεται για ακόμη μια φορά την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις,
μπορεί να υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης του θέματος αυτού, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από
εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ..

Δεν επιτρέπεται καθυστερημένη είσοδος φοιτητή στην τάξη όταν το μάθημα έχει ήδη αρχίσει. Ο έλεγχος
των παρόντων φοιτητών γίνεται από την Γραμματεία του Προγράμματος στην αρχή του μαθήματος. Κάθε
περίπτωση μη παρουσίας του φοιτητή κατά τον έλεγχο των παρόντων από τη Γραμματεία, συνεπάγεται
απουσία για όλη την περίοδο του μαθήματος μέχρι το τέλος του μαθήματος, δηλαδή για τρεις ώρες.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται είτε με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή/και εργασίες. Για
αξιολόγηση μαθήματος με προφορική εξέταση ή με απαλλακτική εργασία απαιτείται σχετική έγκριση της
Γ.Σ.Ε.Σ.. Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τους εκάστοτε
διδάσκοντες. Σε αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές εργασίες των φοιτητών.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις στη συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με το
Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προσέλθει αδικαιολογήτως στη
συγκεκριμένη ημερομηνία χάνει την εξεταστική περίοδο και θεωρείται αποτυχών στο μάθημα.

Όποιος αποτύχει σε οποιασδήποτε διδακτικής περιόδου μάθημα υποχρεούται να επανεξετασθεί σ’ αυτό το
μάθημα στο τέλος της επόμενης εξεταστικής περιόδου. Στην περίπτωση της επανεξέτασης μαθήματος ο
φοιτητής επιβαρύνεται με ποινή στη βαθμολογία του, η οποία υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
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Τελικός Βαθμός=(βαθμός-5)*0,5+5. Στην περίπτωση αποτυχίας σε επανεξέταση οποιουδήποτε μαθήματος,
ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει αποτύχει οριστικά στο μάθημα αυτό, και υποχρεούται σε άμεση αναστολή
της φοίτησής του και επανένταξη στο Π.Μ.Σ. με την επαναπαρακολούθηση του εν λόγω μαθήματος την
επόμενη φορά που αυτό θα προσφερθεί.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε
περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο μέγιστο αυτό επιτρεπτό αριθμό αποτυχιών σε
μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα αυτά στις εξετάσεις των οποίων δεν προσήλθε
αδικαιολογήτως ο φοιτητής. Αποτυχία του φοιτητή σε τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο συνεπάγεται
διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών είναι
προϋπόθεση για τη συνέχιση της παρακολούθησης. Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή,
ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λ.π. συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα ή άλλη ποινή μετά από
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..

Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα
δίδακτρα, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της ΣΕ.

5. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές πλήρους
φοίτησης κατά τους μήνες Ιούλιο- Οκτώβριο, ενώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης κατά του μήνες
Οκτώβριο –Ιούνιο του δευτέρου έτους σπουδών τους.

Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα παρακάτω:


Ο κάθε φοιτητής επιλέγει το επιστημονικό πεδίο της Διπλωματικής του Εργασίας και σε συνεννόηση με
την Επιτροπή του Π.Μ.Σ. καθορίζεται ο επιβλέπων καθηγητής.



Το ακριβές θέμα της ΔΕ καθορίζεται από το φοιτητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.



Το αργότερο στο τέλος του πρώτου μήνα της περιόδου διεξαγωγής της ΔΕ ο φοιτητής είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε
αυτό αναφέρονται το θέμα, ο στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασίας. Το έντυπο αυτό
υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.



Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω
αυτής ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.



Η ΔΕ βαθμολογείται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείται από το επιβλέπον μέλος
ΔΕΠ και από δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ τα οποία ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.. Η ΔΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το
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τέλος της περιόδου διεξαγωγής της. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, είναι δυνατόν μετά από εισήγηση
του επιβλέποντα καθηγητή να εγκριθεί από την ΣΕ παράταση.


Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα
χρονικά όρια, δικαιούται παράταση ενός (1) μήνα μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα
καθηγητή.



Σε περίπτωση αποτυχίας της ΔΕ, ή μη εμπρόθεσμης υποβολής της, ο φοιτητής καλείται να
επανυποβάλει τη ΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σ’ αυτή την
περίπτωση, η ΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επομένου ημερολογιακού έτους
από εκείνο της αρχικής εγγραφής για το τμήμα πλήρους φοίτησης, και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του
μεθεπομένου ημερολογιακού έτους από εκείνο της αρχικής εγγραφής για το τμήμα μερικής φοίτησης,
ειδάλλως διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.. Στην περίπτωση επανυποβολής της ΔΕ, ο φοιτητής επιβαρύνεται
με ποινή στη βαθμολογία της, η οποία υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: Τελικός Βαθμός=
(βαθμός-5)*0,5+5.

6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να ζητήσει ο φοιτητής τη διακοπή της φοίτησής του και παράλληλα,
είτε να συμμετάσχει στην αμέσως επόμενη σειρά, είτε να αποχωρήσει από το Π.Μ.Σ.. Η περίπτωση
επαναπαρακολούθησης με την αμέσως επόμενη σειρά εξετάζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., και αν εγκριθεί θα
ισχύουν για το φοιτητή οι πιθανές αλλαγές που θα έχουν υιοθετηθεί (πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα,
κ.α.). Σε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα
δίδακτρα, ούτε και καταβάλλονται εκ νέου.

7. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προκύπτει από το άθροισμα:


Του βαθμού των μαθημάτων και του βαθμού της διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιασμένου με

συντελεστή 2 ή με συντελεστή 3 (ανάλογα με την κατεύθυνση) διαιρούμενο με το 15.

Οι διακρίσεις της βαθμολογίας είναι :
5 έως 6,50 ΚΑΛΩΣ
6,51 έως 8,50 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
8,51 και άνω ΑΡΙΣΤΑ

Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται
με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη, και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον του τίτλου του Μ.Δ.Ε χορηγείται παράρτημα διπλώματος το
οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο
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σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Το παράρτημα διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι
οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του
τίτλου. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή
αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Το παράρτημα διπλώματος
εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και
πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η
ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του
τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Θέματα που δεν θίγονται στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τεύχος Β΄, ΦΕΚ
1078/9-4-2012).
Ο παρών Κανονισμός, ο οποίος εγκρίθηκε στην 8η Γ.Σ.Ε.Σ (11/7/2012) και τροποποιήθηκε στην 6η Γ.Σ.Ε.Σ
(13/3/2013), στην 1η Γ.Σ.Ε.Σ. (24/09/2014) και στην 1η Γ.Σ.Ε.Σ. (09/09/2015), τίθεται σε εφαρμογή από την
10η Σεπτεμβρίου 2015 και ισχύει για όλους φοιτητές του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής.
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