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ΓΕΝΙΚΑ 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.),  στην  γνωστική  περιοχή  «Οικονομική  Θεωρία  και  Πολιτική»,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  O 

Κανονισμός  του  Π.M.Σ.  «Οικονομική  Θεωρία  και  Πολιτική»,  εξειδικεύει  θέματα  που  δεν  προβλέπονται  στην 

εκάστοτε υπουργική απόφαση ή εξειδικεύει περαιτέρω θέματα που ρυθμίζονται από αυτή. 

Το  Πρόγραμμα  έχει  στόχο  την  εξειδίκευση  των  σπουδαστών  σε  θέματα  οικονομικής  θεωρίας  και  οικονομικής 

πολιτικής,  λαμβάνοντας υπόψη  το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει  το  Τμήμα.  Έρχεται  να θεραπεύσει  τις 

ανάγκες σε προσφορά εκπαιδευτικού και  ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης από πλευράς  των μελών Δ.Ε.Π. 

του  Τμήματος  και,  παράλληλα,  να  ικανοποιήσει  τη  ζήτηση  για  μεταπτυχιακές  σπουδές  στις  Οικονομικές 

Επιστήμες στην Ελλάδα. Βασικός στόχος είναι οι φοιτητές του Προγράμματος να διευρύνουν τις γνώσεις τους ως 

προς:  α)  τα  θεωρητικά  εργαλεία  με  σκοπό  την  κατανόηση  των  προβλημάτων  της  οικονομικής  θεωρίας  β)  τις 

πρακτικές  ικανότητες  σχεδιασμού  και  εφαρμογής  οικονομικής  και  κοινωνικής  πολιτικής,  καθώς  και  γ)  τα 

μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης της εφαρμογής των οικονομικών προγραμμάτων. 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι: 

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος, αρμόδια για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 

χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από 

το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

β) η Συνέλευση του Τμήματος η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 εισηγείται  στη  Σύγκλητο  δια  της  Επιτροπής Μεταπτυχιακών  Σπουδών  για  την  αναγκαιότητα  ίδρυσης 

Π.Μ.Σ.,  

 ορίζει τα μέλη των Σ.Ε., 

 κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., 

 συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων, 

 διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., 

 ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 

 
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., 

δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη 

και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Ν. 4485/2017. 

ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σε 
αυτές. 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Σ.Ε.) 

Διευθυντής 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με 

απόφαση  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος  για  διετή  θητεία.  Προεδρεύει  της  Σ.Ε.,  είναι  μέλος  Δ.Ε.Π.  πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί  τα καθήκοντα που ορίζονται στον Ν.4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών  Σπουδών.  Ο  Διευθυντής  του  Π.Μ.Σ.  εισηγείται  στα  αρμόδια  όργανα  του  Ιδρύματος  για  κάθε 

θέμα  που  αφορά  στην  αποτελεσματική  λειτουργία  του  προγράμματος.  Ο  Διευθυντής  δεν  μπορεί  να  έχει 
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περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο 

ως Διευθυντής. 

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) 

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν 

αναλάβει  μεταπτυχιακό  έργο  και  εκλέγονται  από  τη  Συνέλευση  του  Τμήματος  για  διετή  θητεία. Η  θητεία  του 

Προέδρου  της  Σ.Ε.  μπορεί  να  ανανεωθεί  μία  φορά.  Η  Σ.Ε.  είναι  αρμόδια  για  την  παρακολούθηση  και  το 

συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Διδάσκοντες Οικείου Τμήματος 

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό  (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.,  ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.  του οικείου  Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με  το Π.Δ. 

407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Τα 

μέλη Ε.Ε.Π.,  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει  να είναι  κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος,  εκτός αν  το  γνωστικό  τους 

αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης  ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

 
Επισκέπτες Διδάσκοντες 

Με  απόφαση  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος,  η  οποία  λαμβάνεται  ύστερα  από  εισήγηση  του  Διευθυντή  του 

Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση 

ή  προσόντα  καθηγητή  ή  ερευνητή  σε  ερευνητικό  κέντρο  ή  επιστήμονες  αναγνωρισμένου  κύρους  με 

εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών 

αναγκών  του  Π.Μ.Σ..  Η  πρόσκληση  επισκέπτη  από  την  αλλοδαπή  πραγματοποιείται  μόνον  εφόσον  του 

ανατίθεται  διδασκαλία,  με  τη  διαδικασία  και  όσα  ειδικότερα  ορίζονται  στον  Κανονισμό  Μεταπτυχιακών 

Σπουδών,  κατά  τα  ισχύοντα  για  την  ανάθεση  διδασκαλίας  στα  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Ιδρύματος.  Ο  ανωτέρω 

περιορισμός  δεν  ισχύει  εφόσον  ο  καλούμενος  διδάσκει  εθελοντικά,  χωρίς  αμοιβή,  αποζημίωση  ή  άλλη 

οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 

 
Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.  

Ομότιμοι  καθηγητές  και  αφυπηρετήσαντα  μέλη  Δ.Ε.Π.  των  Α.Ε.Ι.  διδάσκουν  στο  Π.Μ.Σ.,  σύμφωνα  με  όσα 

ορίζονται  στην  παρ.  8  του  άρθρου  16  του  ν.  4009/2011  και  στον  Κανονισμό  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  και 

υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο 

όριο  σε  είκοσι  πέντε  (25)  κατ’  έτος  και  δεν  μπορεί  να  ξεπερνά  το  15%  των  προπτυχιακών  φοιτητών  που 

εισάγονται  στο  τμήμα  και  το  τριπλάσιο  των  υπηρετούντων  μελών  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος.  Ο  ακριβής  αριθμός 

καθορίζεται ετησίως από τη Συνέλευση του Τμήματος.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ‐ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.  

Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ανακοινώνει έως 

τον  Μάρτιο  του  εκάστοτε  ακαδημαϊκού  έτους  στην  ιστοσελίδα  του  Τμήματος  και  στη  Διαύγεια,  πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος , όπου καθορίζονται: 
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α) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

β) Ο κατ’ ανώτατο όριο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα. 

γ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

δ) Οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών. 

στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει απαραίτητη, και η οποία θα διευκολύνει τη 

διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στη  διαδικασία  επιλογής  πρέπει  να  υποβάλουν  ηλεκτρονική  αίτηση 

(http://economics.soc.uoc.gr/el/page/2/28/hlektroniki‐aitisi)  η  οποία  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τα  παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφο  Πτυχίου  ή  Πτυχίων  (και  πιστοποιητικό  αντιστοιχίας  ή  ισοτιμίας  από  το  ΔΟΑΤΑΠ,  για 

πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής).  

2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 

3. Βιογραφικό  Σημείωμα  στο  οποίο  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  οι  σπουδές,  η  διδακτική,  η  ερευνητική 

ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου 

4. Πιστοποιητικά  επαρκούς  γνώσης  της  αγγλικής  γλώσσας.  Η  επάρκεια  στην  αγγλική  γλώσσα  θα 

αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και πάνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και πάνω, με 

Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ 

για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).  

5. Τα στοιχεία δύο μελών ΔΕΠ από τους οποίους έχει ζητηθεί συστατική επιστολή μέσα από το σύστημα 

της ηλεκτρονικής αίτησης. 

6. Υπόμνημα/Δήλωση  Ενδιαφέροντος  που  να  αναφέρουν  τους  λόγους  για  τους  οποίους  επιθυμούν  να 

συνεχίσουν  τις  σπουδές  τους  σε  μεταπτυχιακό  επίπεδο  καθώς  και  τα  ερευνητικά  ενδιαφέροντα  του 

υποψήφιου (έως 1000 λέξεις). 

7. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. 

Κριτήρια επιλογής στο Π.Μ.Σ είναι ο βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου, η επίδοση του 

υποψήφιου σε μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ, δύο τουλάχιστον 

ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, η επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, και 

η παρουσία των ενδιαφερομένων στην προσωπική συνέντευξη.  

Κατηγορίες Εισακτέων στο Π.Μ.Σ. 

Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας 

και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, και Θετικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και απόφοιτοι 

ΤΕΙ  συναφούς  γνωστικού  αντικειμένου.  Επίσης,  γίνονται  δεκτοί  και  πτυχιούχοι  αντίστοιχων  τμημάτων  της 

αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο ή αντίστοιχο. Είναι 

δυνατόν  να  ζητηθεί  από  τους  υποψηφίους  να  εξεταστούν  επιτυχώς  σε  ένα  (1)  έως  τρία  (3)  μαθήματα 

(Μαθηματικά,  Στατιστική  ή  Οικονομετρία,  Οικονομική  Θεωρία)  πριν  εγγραφούν  στο  Π.Μ.Σ.  και  με  την 

προϋπόθεση ότι ο φάκελός τους έχει αξιολογηθεί θετικά και έχουν κληθεί για αυτό το λόγο σε συνέντευξη. 

Πλέον  του  αριθμού  των  επιτυχόντων  κατά  τη  διαδικασία  επιλογής  φοιτητών,  γίνονται  δεκτοί  στο  Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως υπεράριθμοι, οι πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι 

σχετική  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  προγράμματος.  Οι  αιτήσεις  τους  μπορούν  να  εξετάζονται  πέραν  των 

προβλεπόμενων προθεσμιών και εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. 
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Επίσης,  γίνονται  δεκτοί  ως  υπεράριθμοι  τα  μέλη  των  κατηγοριών  Ε.Ε.Π,  καθώς  και  Ε.Δ.Ι.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π,  όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 34, παράγραφος 8, Ν. 4485/2017. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, και οι φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγών Erasmus. Η αίτηση 

στο  Π.Μ.Σ.  είναι  ανοικτή  όλο  το  χρόνο  για  αυτούς  και  απαιτείται  η  αναγνώριση  Πτυχίου  ή  Πτυχίων  από  τον 

ΔΟΑΤΑΠ.  Οι  παραπάνω  φοιτητές  μπορούν    να  παρακολουθήσουν  είτε  ένα  μέρος  του  προγράμματος  είτε 

ολόκληρο το πρόγραμμα.   

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Erasmus που επιθυμεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. για δυο εξάμηνα 

πρέπει  να  ενταχθεί  σε  αυτό  τον  Σεπτέμβριο  του  ακαδημαϊκού  έτους.  Στην  περίπτωση  που  επιθυμεί  να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα ενός εξαμήνου (χειμερινού) μόνο μπορεί να ενταχθεί είτε τον Σεπτέμβριο ή τον 

Ιανουάριο,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  για  να  ενταχθεί  τον  Ιανουάριο  θα  πρέπει  να    έχει  παρακολουθήσει  τα 

αντίστοιχα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου στο ίδρυμα προέλευσης του. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Erasmus που επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη μεταπτυχιακή εργασία του στο Τμήμα 

μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα είτε τον Σεπτέμβριο ή τον Ιανουάριο για περίοδο 10 μηνών, μετά τη λήξη της 

οποίας θα πρέπει να παραδώσει την Μ.Δ.Ε. και να την παρουσιάσει στην τριμελή   επιτροπή. Είναι δυνατή για 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Erasmus η παρουσίαση της εργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης ή Skype. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Erasmus που επιθυμεί να παρακολουθήσει  το Π.Μ.Σ. του Τμήματος στο σύνολο του, 

εντάσσεται στις ίδιες ημερομηνίες και διαδικασίες που ορίζονται παραπάνω για τους υπόλοιπους φοιτητές του 

Π.Μ.Σ..  Σε  περίπτωση  επιστροφής  του  φοιτητή  στη  χώρα  του  πριν  από  την  ημερίδα  του  Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος,  δίνεται  η  δυνατότητα παρουσίασης  της μεταπτυχιακής  εργασίας στην  τριμελή  επιτροπή μέσω 

τηλεδιάσκεψης  ή  Skype.  Στον  φοιτητή  Erasmus  που  ικανοποιεί  τις  υποχρεώσεις  για  τη  λήψη  του  Δ.Μ.Σ. 

απονέμεται ο τίτλος χωρίς να είναι απαραίτητο η απονομή του να γίνει δημοσίως. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Πλήρης φοίτηση 

Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο 

χρόνος  που απαιτείται  για  την  τυχόν  εκπόνηση  και  υποβολή προς  κρίση  διπλωματικής  εργασίας. Ο  ανώτατος 

επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα πέντε (5) εξάμηνα. 

Μερική φοίτηση 

Παρέχεται  η  δυνατότητα  μερικής  φοίτησης  για  εργαζόμενους  φοιτητές,  και  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  (για 

σοβαρούς τεκμηριωμένους λόγους), και για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το 

διπλάσιο της διάρκειας πλήρους φοίτησης. 

Αναστολή φοίτησης 

Παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 

εξάμηνα.  Τα  εξάμηνα  αναστολής  της  φοιτητικής  ιδιότητας  δεν  προσμετρούνται  στην  προβλεπόμενη  ανώτατη 

διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

Το πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Το  πρόγραμμα  που  οδηγεί  σε  Δ.Μ.Σ.  ολοκληρώνεται  σε  δύο  στάδια.  Το  στάδιο  της  διδασκαλίας  μαθημάτων 

(πρώτο στάδιο σπουδών) και το στάδιο συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) (δεύτερο 

στάδιο  σπουδών).  Το  στάδιο  της  διδασκαλίας  καλύπτει  δύο  (2)  ακαδημαϊκά  εξάμηνα,  χειμερινό  και  εαρινό 

(πλήρης  φοίτηση)  ή  τέσσερα  (4)  ακαδημαϊκά  εξάμηνα  (μερική  φοίτηση).  Ο  ελάχιστος  αριθμός  φοιτητών, 

προκειμένου  να  προσφερθεί  ένα  μάθημα  είναι  τρεις  (3).  Τα  διδασκόμενα  μαθήματα  σε  κάθε  εξάμηνο  και  ο 

αριθμός  μαθημάτων  τα  οποία  θα  πρέπει  να  επιλεγούν  περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω.  Άλλα  μαθήματα 
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μπορούν  να  προστεθούν  κατά  καιρούς  με  απόφαση  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος  έπειτα  από  εισήγηση  της 

Συντονιστικής Επιτροπής. 

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής 

εξέταση  σε  οκτώ  (8)  εξαμηνιαία  μαθήματα  και  η  επιτυχής  ολοκλήρωση  της  Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής 

Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Κάθε αυτοτελές μάθημα ισοδυναμεί με 

7,5  πιστωτικές  μονάδες.  Η Μ.Δ.Ε.  αντιστοιχεί  σε  30  πιστωτικές  μονάδες.  Η  απόκτηση,  επομένως,  του  Δ.Μ.Σ. 

απαιτεί τη συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων. 

Γλώσσα Διδασκαλίας Μαθημάτων 

Τα  μαθήματα  του  Π.Μ.Σ.  προσφέρονται  στην  ελληνική  ή  την    αγγλική  γλώσσα  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των 
φοιτητών του Π.Μ.Σ.. 
 

Πλήρης Φοίτηση 
 

Α’ εξάμηνο 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ E.C.T.S.  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

OIK5001  Μακροοικονομική Ι  Παράδοση 7,5  4

OIK5002  Μικροοικονομική Ι  Παράδοση 7,5  4

OIK5003  Οικονομετρία Ι  Παράδοση 7,5  4

OIK5004  Πολιτική Οικονομία Ι Παράδοση 7,5  4

 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν τέσσερα (4) μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε  τριάντα  (30) 

πιστωτικές μονάδες.  

 

Β’ Εξάμηνο 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

E.C.T.S.  ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

OIK5006  Μικροοικονομική ΙΙ  Παράδοση  7,5  4

OIK5005  Μακροοικονομική ΙΙ  Παράδοση  7,5  4

OIK5201  Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Παράδοση  7,5  4

OIK5302  Διεθνής Πολιτική Οικονομία  Παράδοση  7,5  4

OIK5305  Νεότερη Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Παράδοση  7,5  4

OIK5101  Νομισματική Θεωρία και Ανάλυση Ανοικτής Οικονομίας Παράδοση  7,5  4

OIK5202  Ανάλυση Χρηματαγορών   Παράδοση  7,5  4

OIK5008  Οικονομετρία ΙΙ  Παράδοση  7,5  4

OIK5102  Οικονομικά του Αγροτικού Χώρου Παράδοση  7,5  4

OIK5306  Πολιτική Οικονομία ΙΙ  Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5104  Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5105  Οικονομικά της Εργασίας  Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5106  Δημόσια Οικονομική  Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5203  Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5107  Διεθνή Χρηματοδότηση  Παράδοση  7,5  4

Κατά  το  εαρινό  εξάμηνο  (Β’  εξάμηνο)  οι  φοιτητές  θα  πρέπει  να  επιλέξουν  τέσσερα  (4)  μαθήματα  τα  οποία 

αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

Γ΄ Εξάμηνο 
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
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Μερική Φοίτηση 

Α΄ και Γ’ Εξάμηνα 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ E.C.T.S.  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

OIK5001  Μακροοικονομική Ι  Παράδοση 7,5  4 

OIK5002  Μικροοικονομική Ι  Παράδοση 7,5  4 

OIK5003  Οικονομετρία Ι  Παράδοση 7,5  4 

OIK5004  Πολιτική Οικονομία Ι  Παράδοση 7,5  4 

Κατά το Α΄ εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν δύο (2) μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS).  

Κατά το Γ΄ εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν δύο (2) μαθήματα που δεν επελέγησαν κατά το Α΄ εξάμηνο, τα οποία 
αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

Β΄ και Δ’ Εξάμηνα 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

E.C.T.S.  ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

OIK5006  Μικροοικονομική ΙΙ  Παράδοση  7,5  4

OIK5005  Μακροοικονομική ΙΙ  Παράδοση  7,5  4

OIK5201  Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Παράδοση  7,5  4

OIK5302  Διεθνής Πολιτική Οικονομία  Παράδοση  7,5  4

OIK5305  Νεότερη Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Παράδοση  7,5  4

OIK5101  Νομισματική Θεωρία και Ανάλυση Ανοικτής Οικονομίας Παράδοση  7,5  4

OIK5202  Ανάλυση Χρηματαγορών   Παράδοση  7,5  4

OIK5008  Οικονομετρία ΙΙ  Παράδοση  7,5  4

OIK5102  Οικονομικά του Αγροτικού Χώρου Παράδοση  7,5  4

OIK5306  Πολιτική Οικονομία ΙΙ  Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5104  Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5105  Οικονομικά της Εργασίας  Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5106  Δημόσια Οικονομική  Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5203  Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παράδοση  7,5  4

ΟΙΚ5107  Διεθνή Χρηματοδότηση  Παράδοση  7,5  4

 

Κατά το Β΄ εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν δύο (2) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές 
μονάδες.  

Κατά το Δ΄ εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν δύο (2) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές 
μονάδες 

 

Ε΄ Εξάμηνο 
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Η  αξιολόγηση  των  επιδόσεων  του  φοιτητή  κατά  το  πρώτο  στάδιο  των  σπουδών  γίνεται  στη  βάση  εξετάσεων 

ή/και  γραπτών  εργασιών  ή/και  προφορικών  παρουσιάσεων  κατά  τη  διάρκεια  του  εκάστοτε  εξαμήνου.  Οι 

εξετάσεις  διενεργούνται  μετά  το  τέλους  του  χειμερινού  και  του  εαρινού  εξαμήνου  για  τα  μαθήματα  που 

διδάχτηκαν  κατά  τη  διάρκεια  αυτών  των  εξαμήνων.  Επιπλέον,  οι  φοιτητές  δικαιούνται  να  εξεταστούν  στα 
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μαθήματα  και  των  δύο  εξαμήνων  (χειμερινού  και  εαρινού)  κατά  τη  διάρκεια  της  επαναληπτικής  εξεταστικής 

περιόδου  του  Σεπτεμβρίου.  Βάση  επιτυχίας  σε  κάθε  μάθημα  είναι  ο  βαθμός  πέντε  (5).  Το  πρώτο  στάδιο  του 

Δ.Μ.Σ.  θεωρείται  ότι  ολοκληρώθηκε  επιτυχώς  αν  οι  φοιτητές  συγκεντρώνουν  πέντε  (5)  και  άνω  σε  όλα  τα 

μαθήματα. 

 

Ειδικότερα για την Πλήρη Φοίτηση:  
 
Φοιτητής  που  θα  αποτύχει  σε  δύο  ή  περισσότερα  μαθήματα  του  χειμερινού  εξαμήνου  επαναλαμβάνει  το 

πρόγραμμα  από  την  αρχή  το  επόμενο  ακαδημαϊκό  έτος  (εξάμηνα  Γ’  και  Δ’).  Ο  φοιτητής  που  θα  αποτύχει  σε 

περισσότερα  από  δύο  μαθήματα  του  εαρινού  εξαμήνου  επαναλαμβάνει  το  εαρινό  εξάμηνο  το  επόμενο 

ακαδημαϊκό  έτος  (εξάμηνο  Δ’).  Σε  όλες  τις  άλλες  περιπτώσεις  ο  φοιτητής  εξετάζεται  τον  Σεπτέμβριο  στα 

μαθήματα που απέτυχε και εάν πάλι αποτύχει επαναλαμβάνει μόνο τα μαθήματα αυτά στο  αντίστοιχο εξάμηνο 

(εξάμηνα  Γ’ ή/και Δ’)  του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Η δυνατότητα επανάληψης μαθημάτων δίνεται μόνο 

μια φορά και η μέγιστη διάρκεια για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων ορίζεται στα 4 εξάμηνα. 

 
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής εξαντλήσει τις δυνατότητες που του δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω για την 
επιτυχή  ολοκλήρωση  του  προγράμματος,  έχει  δικαίωμα    επιπλέον  εξέτασης  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην 
παρ. 6, του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. 
 
 
Ειδικότερα για την Μερική Φοίτηση:  
 
Για τα μαθήματα του πρώτου έτους  
Φοιτητής  που  θα  αποτύχει  στα  δύο  μαθήματα  του  Α’  εξαμήνου  (χειμερινό  εξάμηνο)  επαναλαμβάνει   τα 

μαθήματα αυτά το επόμενο έτος. Ο φοιτητής εάν το επιθυμεί έχει την δυνατότητα  να επαναλάβει τα μαθήματα 

του πρώτου  εξαμήνου  ταυτόχρονα με  την παρακολούθηση  των μαθημάτων  του  τρίτου  εξαμήνου. Ο φοιτητής 

που θα αποτύχει στα δύο μαθήματα του Β’ εξαμήνου  (εαρινό εξάμηνο) επαναλαμβάνει  τα μαθήματα αυτά το 

επόμενο  έτος.  Ο  φοιτητής  εάν  το  επιθυμεί  έχει  την  δυνατότητα   να  επαναλάβει  τα  μαθήματα  του  δεύτερου 

εξαμήνου  ταυτόχρονα  με  την  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  του  τετάρτου  εξαμήνου.  Σε  όλες  τις  άλλες 

περιπτώσεις  ο  φοιτητής  εξετάζεται  τον  Σεπτέμβριο  στα  μαθήματα  που  απέτυχε  και  εάν  πάλι  αποτύχει 

επαναλαμβάνει μόνο τα μαθήματα αυτά, ταυτόχρονα με τα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου του δεύτερου 

έτους. 

 
 
Για τα μαθήματα του δεύτερου έτους 
Φοιτητής που θα αποτύχει  στα δύο μαθήματα  του πρώτου εξαμήνου  του δεύτερου έτους επαναλαμβάνει   τα 

μαθήματα αυτά το επόμενο έτος. Ο φοιτητής που θα αποτύχει στα δύο μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου του 

δεύτερου έτους επαναλαμβάνει τα μαθήματα αυτά το επόμενο έτος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο φοιτητής 

εξετάζεται τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα που απέτυχε και εάν πάλι αποτύχει επαναλαμβάνει μόνο τα μαθήματα 

αυτά το επόμενο έτος.  

 
Η  δυνατότητα  επανάληψης  μαθημάτων  δίνεται  μόνο  μια  φορά  και  η  μέγιστη  διάρκεια  για  την  επιτυχή 

ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων ορίζεται στα 8 εξάμηνα. 

 

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής εξαντλήσει τις δυνατότητες που του δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω για την 

επιτυχή  ολοκλήρωση  του  προγράμματος,  έχει  δικαίωμα    επιπλέον  εξέτασης  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στην 

παρ. 6, του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. 
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ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μ.Δ.Ε.) 

Φοιτητές  οι  οποίοι  ολοκληρώνουν  επιτυχώς  το  πρώτο  στάδιο  σπουδών  προχωρούν  στο  επόμενο  στάδιο  που 

είναι η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας. Οι φοιτητές πρέπει να έρθουν σε συνεργασία με τον διδάσκοντα 

μέλος ΔΕΠ του Π.Μ.Σ. που καλύπτει τη σχετική θεματική περιοχή προκειμένου να αναλάβει την καθοδήγηση και 

εποπτεία  της  μεταπτυχιακής  εργασίας  τους.  Μόλις  προσδιοριστεί  το  αντικείμενο  της  Μ.Δ.Ε.,  θα  πρέπει  οι 

φοιτητές να καταθέσουν αίτηση‐πρόταση στην Συντονιστική Επιτροπή. 

Η αίτηση‐πρόταση υποβάλλεται τον Μάιο (η ημερομηνία ανακοινώνεται από τη γραμματεία) κάθε ακαδημαϊκού 

έτους και εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Η πρόταση οπωσδήποτε περιέχει τα εξής: 

1. τον προτεινόμενο τίτλο της Μ.Δ.Ε. 

2. τον προτεινόμενο επιβλέποντα 

3. περίληψη  της  πρότασης  (μέγιστη  έκταση  1000  λέξεις  που  αφορούν  το  θέμα,  τις  μεθόδους,  το  πεδίο 

έρευνας) 

Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) 

για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο 

φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, είτε ατομικά είτε κατά τη διάρκεια της 

ετήσιας ημερίδας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εντός του Μαρτίου. 

Η Μ.Δ.Ε. κατατίθεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Φοιτητής που δεν καταθέτει εμπρόθεσμα ή που αποτυγχάνει 

στην  Μεταπτυχιακή  Εργασία,  μπορεί,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  έχει  εξαντλήσει  τη  μέγιστη  διάρκεια 

φοίτησης,  να  την  καταθέσει  ξανά  και  να  εξεταστεί  μέχρι  τη  λήξη  του  εαρινού  εξαμήνου  του  τρέχοντος 

ακαδημαϊκού έτους.  

Ο ρόλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και ιδιαίτερα του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ είναι να καθοδηγεί το 

φοιτητή στην εκπόνηση της Μ.Δ.Ε., όσον αφορά κυρίως: 

1. Το θέμα και τη σχετική βιβλιογραφία 

2. Τη δυνατότητα υλοποίησης της Μ.Δ.Ε. 

3. Τη χρονική διάσταση 

4. Τη συγκεκριμενοποίηση των θεωρητικών και ερευνητικών ερωτημάτων 

5. Τη μέθοδο 

6. Τα θεωρητικά επιχειρήματα 

7. Τη χρήση ποσοτικών/οικονομετρικών μεθόδων και τις πηγές στοιχείων  

8. Τη δομή της Μ.Δ.Ε. 

Η  συγγραφή  της  Μ.Δ.Ε.  γίνεται  αυστηρά  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  περιλαμβάνονται  στο  κείμενο 

«Προδιαγραφές Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας» που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Τμήματος και  

εκπονείται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει περίληψη 

σε ποσοστό 10% της μελέτης του και στις  δύο αυτές γλώσσες. 

Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της Μ.Δ.Ε., η Τ.Ε.Ε. την αξιολογεί και τη βαθμολογεί με κλίμακα από 

μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις μισής ή ακεραίας μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) 

και οι μεγαλύτεροί του.  
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (Δ.Μ.Σ.) 

Ο  τύπος  του  απονεμόμενου  διπλώματος  ακολουθεί  τις  κανονιστικές  αποφάσεις  της  Συγκλήτου  του 

Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Η  απονομή  του  μεταπτυχιακού  διπλώματος  γίνεται  δημοσίως,  είτε  συγχρόνως  με  την 

απονομή των πτυχίων του Τμήματος, είτε στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Πριν την απονομή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Γραμματεία: 

 Ένα δεμένο αντίτυπο της Μ.Δ.Ε. στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται η συνοπτική περιγραφή της Μ.Δ.Ε. 

στα ελληνικά και στα αγγλικά 

 Αντίτυπο της Μ.Δ.Ε. σε ψηφιακή μορφή στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται η συνοπτική περιγραφή της 

Μ.Δ.Ε. στα ελληνικά και στα αγγλικά 

 Καταθετήριο Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης 

(το παραπάνω υλικό απαιτείται για τον εμπλουτισμό του E‐Locus:  Ιδρυματικό Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης) 

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 Διαγραφή για προσωπικούς ή οικογενειακούς ή άλλους σοβαρούς  λόγους  (κατόπιν αίτησης  του  ίδιου 

του φοιτητή) 

 Διαγραφή λόγω μη περάτωσης σπουδών βάσει του Κανονισμού Σπουδών 

Η διαγραφή, όπως και κάθε άλλη αλλαγή της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, γίνεται μόνο με 

απόφαση της Συνέλευσης και ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ή κατόπιν αίτησης του ίδιου 

του φοιτητή). 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

Στο  τέλος  κάθε  εξαμήνου,  πραγματοποιείται  αξιολόγηση  κάθε  μαθήματος  και  κάθε  διδάσκοντος  από  τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. H 

αξιολόγηση των μαθημάτων και του Π.Μ.Σ. γενικότερα πραγματοποιείται μέσω μίας ποιοτικής (συνάντησης και 

συζήτησης)  αλλά  και ποσοτικής διαδικασίας  (ερωτηματολόγια)  σε  τακτά  χρονικά διαστήματα όπως ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις. 

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Τα  τελευταία  χρόνια  ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  Έρευνας  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  προσφέρει 

υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.  

Οι διαδικασίες που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων, στην αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων καθώς και 

η  τελική  επιλογή  αναφέρονται  στο  Οδηγό  Χρηματοδότησης  και  Διαχείρισης  του  Ειδικού  Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας. 

 
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. 

 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 
Διοικητική υποστήριξη 

Η Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών τηρεί 

για  κάθε  μεταπτυχιακό  φοιτητή  ιδιαίτερο  φάκελο  που  περιέχει:  α)  τους  τίτλους  και  τα  δικαιολογητικά  που 
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προσκομίστηκαν με την αίτηση της υποψηφιότητάς του, β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που 

του  έχουν  χορηγηθεί  ή  τις  πειθαρχικές  ποινές  που  του  έχουν  επιβληθεί,  γ)  σύνοψη  προόδου,  που 

συμπεριλαμβάνει βαθμολογία μαθημάτων δ) υποτροφίες ή βραβεία που του έχουν απονεμηθεί, ε) κάθε σχετικό 

έγγραφο  που  προβλέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία.  Το  περιεχόμενο  του ατομικού φακέλου  είναι  προσιτό 

μόνο στην αρμόδια υπηρεσία και στον ίδιο τον μεταπτυχιακό φοιτητή.  

 
Τεχνική Υποστήριξη 

Τεχνική  υποστήριξη  στην  υλικοτεχνική  υποδομή  που  χρησιμοποιούν  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  δύναται  να 

παρέχουν οι τεχνικοί της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. 

 

Οικονομική Υποστήριξη 

Το  κόστος  λειτουργίας  του  Π.Μ.Σ.  θα  καλυφθεί  από  τον  προϋπολογισμό  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  και  την 

χρηματοδότηση από το Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων,    δωρεές, παροχές,  κληροδοτήματα 

και  κάθε  είδους  χορηγίες φορέων  του δημόσιου  τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄  της παρ. 1  του 

άρθρου  14  του  ν.  4270/2014  (Α΄  143),  ή  του  ιδιωτικού  τομέα,  καθώς  και  από  πόρους  από  ερευνητικά 

προγράμματα, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων των 

Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Πανεπιστημίων καθώς από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ που δεν προβλέπεται ή δεν αναφέρεται ρητά 

στον  παρόντα  Κανονισμό  αρμόδια  να  αποφασίσει  είναι  η  Συνέλευση  του  Τμήματος  Οικονομικών  Επιστημών 

έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Π.Μ.Σ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
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