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Το Τμιμα Μθχανικϊν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου 
Αιγαίου, επανιδρφει και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19, Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο:  «Οικονομική και Διοίκηςη για Μηχανικοφσ» (Ο.ΔΙ.Μ.) 
(ΦΕΚ επανίδρυςθσ 3246/08.08.2018, τ. Β’), το οποίο οδθγεί ςε Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν 
Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ) ςτθν Οικονομικι και Διοίκθςθ για Μθχανικοφσ με τισ κατευκφνςεισ1: 
 

 Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) 

 Μηχανική τησ Διοίκηςησ (Management Engineering) 

 Διοίκηςη και Οικονομία Δημοςίων Οργανιςμών και Φορζων 
 
Αντικείμενο και ςτόχοι του Π.Μ.Σ. είναι θ παραγωγι και θ μετάδοςθ γνϊςεων, τεχνογνωςίασ, 
μεκοδολογιϊν, εργαλείων ςτο διεπιςτθμονικό χϊρο τθσ τεχνολογίασ, οικονομικισ και 
διοίκθςθσ. Το Π.Μ.Σ. ςτοχεφει να προςδϊςει ςτουσ/ςτισ αποφοίτουσ του ανταγωνιςτικά 
πλεονεκτιματα, όπωσ θ ικανότθτα ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ πολφπλοκων προβλθμάτων που 
ςυνδυάηουν πολλαπλοφσ τομείσ τθσ τεχνολογίασ, πλθροφορικισ, χρθματοοικονομικισ, 
διοίκθςθσ και οικονομίασ. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτοφν δεξιότθτεσ ςτθ βελτιςτοποίθςθ 
ςυςτθμάτων παραγωγισ και υπθρεςιϊν, ςε κζματα ορκισ διαχείριςθσ χρόνου, κόςτουσ και 
πόρων, ςτθ διαχείριςθ τθσ καινοτομίασ και τθν ανάπτυξθ νζων επιχειρθματικϊν δράςεων, ςτθ 
βελτίωςθ των επιδόςεων και τθν αναδιοργάνωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
 
Για τθν απόκτθςθ του Δ.Μ.Σ. απαιτείται θ επιτυχισεξζταςθ ςε εννζα (9) μακιματα που 
διεξάγονται κατά τθ διάρκεια δφο (2) διδακτικϊν περιόδων και β) εκπόνθςθ διπλωματικισ 
εργαςίασ κατά το τελευταίο πεντάμθνο του προγράμματοσ. 

                                                           
1
Η λειτουργία κάκε κατεφκυνςθσ κα εξαρτθκεί από τον αρικμό των  ενδιαφερομζνων υποψθφίων, πάντοτε με 

γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτάσ τθσ. 
 



Το ΠΜΣ υλοποιείται ςε περιβάλλον μικτισ διαδικαςίασ μάκθςθσ με πρότυπεσ ςυνδυαςτικζσ 
μορφζσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν: α) ολιγοιμερο κφκλο εντατικϊν διαλζξεων που 
πραγματοποιείται ςτθν ζδρα του Τμιματοσ ςτθν αρχι κάκε διδακτικισ περιόδου (Νοζμβριο και 
Μάρτιο), β) θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ ςφγχρονθσ μάκθςθσ, με αξιοποίθςθ ςχετικισ 
πλατφόρμασ, που υποςτθρίηει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κατά τθ διάρκεια όλων των 
εβδομάδων ςπουδϊν των διδακτικϊν περιόδων και γ) πενκιμερθ εξεταςτικι περίοδο που κα 
διεξάγεται επίςθσ ςτθν ζδρα του Τμιματοσ, ςτο τζλοσ κάκε διδακτικισ περιόδου. Η 
παρακολοφκθςθ των μακθμάτων και θ ςυμμετοχι ςτισ κάκε είδουσ εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ εργαςίεσ, αςκιςεισ κ.λπ., είναι υποχρεωτικι. 
 
Το Πρόγραμμα είναι πλιρουσ φοίτθςθσ και θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του (Δ.Μ.Σ.) 
είναι δφο (2)διδακτικά εξάμθνα και το Π.Μ.Σ. χαρακτθρίηεται εντατικό μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα διάρκειασ ενόσ ζτουσ. 
 
Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19, κα ειςαχκοφν ςτο  Π.Μ.Σ. «Οικονομικι και Διοίκθςθ για 
Μθχανικοφσ» κατ’ ανϊτατο όριο εξιντα (60)μεταπτυχιακοί/εσ φοιτθτζσ/τριεσ.   
 
Ελάχιςτεσ τυπικζσ προχποκζςεισ για ειςαγωγι ςτο Π.Μ.Σ.,ςφμφωνα με το άρκρο 34 του Ν. 
4485/17,είναι πτυχίο/δίπλωμα α’ κφκλου ςπουδϊν και θ επαρκισ γνϊςθ μιασ τουλάχιςτον 
γλϊςςασ πζραν τθσ γλϊςςασ διεξαγωγισ του Π.Μ.Σ.. 
 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ζσΔιπλωματοφχοι Μθχανικοί, απόφοιτοι ςχολϊν κετικϊν και 
οικονομικϊν επιςτθμϊν, διοίκθςθσ επιχειριςεων, πλθροφορικισ, κακϊσ και άλλων ςυναφϊν 
Τμθμάτων Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων τθσ 
αλλοδαπισ. Δεκτοί γίνονται και πτυχιοφχοι Τμθμάτων ΤΕΙ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 
Επίςθσ, γίνονται δεκτοί/ζσ επί πτυχίω φοιτθτζσ/τριεσ των Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι κα ζχουν ολοκλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ και κα ζχουν προςκομίςει ςχετικι 
βεβαίωςθ και μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν, οπωςδιποτε όμωσ 
μζχρι τθν θμερομθνία εγγραφισ τουσ ςτο Π.Μ.Σ. 
 
Για τθν παρακολοφκθςθ του Π.Μ.Σ. προβλζπεταιθ καταβολι διδάκτρων, φψουσ 3.600,00€, 
κατανεμθμζνο ςε δόςεισ (600,00€ με τθν εγγραφι και τρεισ (3) δόςεισ των 1.000,00€), ςε 
προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ, εγκαίρωσ γνωςτοποιθμζνεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ που ορίηονται από το N. 4485/17. 
 

Στουσ μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/τριεσ παρζχεται αρικμόσ βραβείων και υποτροφιϊν, που 
προζρχονται, κατά περίπτωςθ, από διάφορεσ πθγζσ, δυνατότθτα δωρεάν ςίτιςθσ και ςτζγαςθσ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Νόμο και ςτουσ Κανονιςμοφσ-Αποφάςεισ του 
Ιδρφματοσ.Επιπλζον, το ΠΜΣ παρζχει χρθματοδότθςθ για τθ ςυμμετοχι μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν/τριϊν ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια για παρουςίαςθ εγκεκριμζνων άρκρων. 
 
H επιλογι των Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτριϊν/τριων γίνεται µε ςυνεκτίμθςθ των εξισ κυρίωσ 
κριτθρίων: 

- Κατθγορία πτυχίου/διπλϊματοσ (βαρφτθτα 30%): Προτεραιότθτα κατά το κριτιριο αυτό 
ζχουν οι μθχανικοί Α.Ε.Ι. πενταετοφσ φοίτθςθσ, ακολουκοφν οι απόφοιτοι/εσ Α.Ε.Ι. 
κετικϊν και οικονομικϊν επιςτθμϊν, ςτθ ςυνζχεια οι απόφοιτοι/εσ άλλων Α.Ε.Ι. 
ςυναφϊν με το ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. και ζπειτα οι απόφοιτοι/εσ ςυναφϊν Τ.Ε.Ι..  



- Βακμόσ πτυχίου/διπλϊματοσ, βακμολογία ςτα μακιματα τα ςχετικά με το γνωςτικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ, χρόνοσ κτιςθσ πτυχίου/διπλϊματοσ και επίδοςθ ςε διπλωματικι 
εργαςία (όπου προβλζπεται ςτον πρϊτο κφκλο ςπουδϊν) (βαρφτθτα 20%) 

- Συνζντευξθ υποψθφίου (βαρφτθτα 30%): Συνυπολογίηονται άλλα ειδικά προςόντα, όπωσ 
μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικζσ γνϊςεισ, γνϊςθ άλλων ξζνων γλωςςϊν, κατοχι ειδικϊν 
πιςτοποιθτικϊν, κακϊσ και θ ςυνολικι εικόνα και προςωπικότθτα του/τθσ κάκε 
υποψθφίου/ασ.  

- Συνυπολογιςμόσ Συναφοφσ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ (βαρφτθτα 20%): Προςδιορίηεται 
κατόπιν εξζταςθσ του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ των υποψθφίων και των ςυνοδευτικϊν 
με αυτό αποδεικτικϊν εγγράφων, ςε ςυνδυαςμό και με τθ ςχετικι ςυηιτθςθ που 
αναπτφςςεται κατά τθ ςυνζντευξθ των υποψθφίων ενϊπιον τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ.  

- Πριμοδότθςθ Δθμοςιευμζνου Ερευνθτικοφ Ζργου: Προςκετικό μπόνουσ ζωσ 10% το 
πολφ, τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων, κατά τθν κρίςθ τθσ 
επιτροπισ, εφόςον διακζτουν κάποιο ζγκυρο δθμοςιευμζνο ερευνθτικό ζργο. 
 

Οι υποψιφιοι/εσ που πλθροφν τισ τυπικζσ προχποκζςεισ κα κλθκοφν, ςτθ ςυνζχεια, ςε 
ςυνεντεφξεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτθν ζδρα του Τμιματοσ(παρζχεται θ δυνατότθτα θ 
ςυνζντευξθ να πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν), ςε χρονικό διάςτθμα που κα 
γνωςτοποιθκεί ςτουσ/ςτισ υποψθφίουσ/εσ και κα αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. 
 
Η υποβολι των αιτιςεων είναι μζχρι τθνΚυριακή30 επτεμβρίου 2018. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ πρζπει να υποβάλουν τθν υποψθφιότθτα τουσ μζςω του θλεκτρονικοφ 
ςυςτιματοσ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου ςτθ διεφκυνςθ: 
https://nautilus.aegean.gr/μζχρι τισ 30 επτεμβρίου 2018 και ώρα 23:59, αφοφ ακολουκιςουν 
προςεκτικά τισ οδθγίεσ που περιζχονται ςτο εγχειρίδιο χριςθσ: 
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf 
 
Οι υποψιφιοι/εσ καλοφνται να υποβάλουν εμπρόκεςμα τα παρακάτω δικαιολογθτικά 
ηλεκτρονικά:  

1. Ηλεκτρονικι αίτθςθ, μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του 
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, 

2. Φωτοτυπία τίτλων ςπουδϊν ι βεβαίωςθσ περάτωςθσ Σπουδϊν, φωτοτυπία αναλυτικισ 
βακμολογίασ ανά μάκθμα, πιςτοποιθτικά αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ, αν χρειάηονται, από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλουσ που αποκτικθκαν από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και 
τυχόν εργαςιϊν που ζχουν δθμοςιευκεί ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά και 
ςυνζδρια, 

3. Βιογραφικό ςθμείωμα, και τουλάχιςτον δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, 
4. Φωτοτυπία (δφο όψεων) τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ, μία (1) φωτογραφία και 

αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ, εάν υπάρχουν, 
5. Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ  αγγλικισ γλϊςςασ, επιπζδου Β2, 
6. Οι υποψιφιοι/υποψιφιεσ μποροφν να κατακζςουν κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ 

γνϊμθ τουσ κα ςυνζβαλε, ϊςτε θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ να ςχθματίςει πλθρζςτερθ 
άποψθ. 

 
Τα αποτελζςματα επιλογισ των Υποψθφίων κα αναρτθκοφν ςτθν Ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. 
 

https://nautilus.aegean.gr/
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf


Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσπροκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθ δομι, τουσ κανόνεσ 
λειτουργίασ του ΠΜΣ και για κάκε κζμα που αφορά τον τρόπο και τθ διαδικαςία επιλογισ τουσ 
κ.λπ.να λάβουν γνϊςθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του που είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα 
του Τμιματοσ. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  
Γραμματεία του Π.Μ.Σ.,τθλ.: 2217035422, 2271035402 και ϊρεσ 09:00-16:00 ι ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ odim_gram@chios.aegean.gr, ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ http://odim.aegean.gr/. 

 
 

Ο Πρόεδροσ του Σμήματοσ* 
 

 
Κωνςταντίνοσ Παπαγεωργίου, 
Αναπλ. Κακθγθτισ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτo πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του Τμιματοσ 
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