
 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία 
με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Διοίκηση και Διαχείριση 

Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ) με κατεύθυνση τη Διαχείριση Πόρων και 

Οργανισμών Υγείας. 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 της διαχείρισης των πόρων υγείας και κατά δεύτερο στην εξειδίκευση του εκπαιδευόμενου 

στον επιστημονικό τομέα των Οικονομικών της Υγείας. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα 
είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την υψηλού επιπέδου στελέχωση των διοικητικών, οικονομικών και 

ερευνητικών τμημάτων των οργανισμών υγείας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, (Υπουργεία, Νοσοκομεία, 
Φαρμακοβιομηχανίες, Ερευνητικά Κέντρα κλπ) καθώς και διεθνών οργανισμών (Π.Ο.Υ, Παγκόσμια 

Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Μ.Κ.Ο). Επιπλέον, το πρόγραμμα σκοπεύει στην κατάρτιση 
ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη διαδικασία ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού του 

Τομέα της Υγείας. 
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.  
Κύριες Θεματικές Ενότητες  

 Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας 
 Φαρμακοοικονομία     Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

 Μεθοδολογία Έρευνας στην Υγεία   Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 Διεθνείς Οργανισμοί και Πολιτικές Υγείας Διακυβέρνηση & Μεταρρυθμίσεις  

Κόστος Προγράμματος: 

Το κόστος διεξαγωγής του ΜΠΣ 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, το οποίο καταβάλλεται απευθείας από τους 
φοιτητές στο ΕΚΠΑ.. 

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ): 
Οι ΟΣΣ του ΠΜΣ πραγματοποιούνται κυρίως στην Αθήνα, με βάση τη μόνιμη κατοικία των φοιτητών, 

ημέρες 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:   

http://www.ddomo-mbahealth.econ.uoa.gr/ ή στο e-mail: mbahealthec@econ.uoa.gr 

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά 

Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) με την γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-3689453, ή να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος www.ddomo-mbahealth.econ.uoa.gr 
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