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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 4142187, manolis@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

202 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 10 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 134 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς  Φοιτητές και σε 
επενδυτές ή σε άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με τις 
χρηματιστηριακές επενδύσεις σε μετοχές. 
Απόφοιτους Λυκείου ή Πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να 
μάθουν τους βασικούς κανόνες των επενδύσεων και των 
δανείων 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

συμμετεχόντων 

Πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής και απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο.  
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 
προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω 
απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή 
εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος 
γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη 
στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε 
εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του 
υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 
ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι 
σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να 
είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. 
Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από 
οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, 
πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και 
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του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για 
επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 
ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης μέσω  της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές 
και Εφαρμογές 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και 
Εφαρμογές 

3 μήνες, 36 ώρες παρακολούθησης 

Αγορές Χρήματος και Ομολόγων 4 μήνες, 48 ώρες παρακολούθησης 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

 
Το μάθημα αυτό παρέχει τα εργαλεία στον σύγχρονο επενδυτή 
προκειμένου να προβεί σε αναλύσεις και επιλογές μετοχών. Το 
παρόν μάθημα καλύπτει τις θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές 
της σύνθεσης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων 
μετοχών. Σ’ αυτό το μάθημα οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν το 
EXCEL για την επίλυση ασκήσεων.         
Η κατανόηση των βασικών εννοιών και κανόνων που 
σχετίζονται με τις αγορές χρήματος και ομολόγων με σκοπό τη 
λήψη καλύτερων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποφάσεων και την καλύτερη αντίληψη των οικονομικών 
εξελίξεων.    
Η κατανόηση των βασικών εννοιών και κανόνων που 
σχετίζονται με τα δάνεια και τις επενδύσεις με σκοπό τη λήψη 
καλύτερων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων και 
την καλύτερη αντίληψη των οικονομικών εξελίξεων. 
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 

(γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, 

ψυχοκινητικές κ.α.)                                      

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 

παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 
ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 

σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, διαμόρφωση 
νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 

ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 
σε κινητήρια δραστηριότητα, να 

μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

- Περιγραφή των πιο σπουδαίων μεθόδων 
ανάλυσης μετοχών. 
- Μέτρηση του ολικού κινδύνου χαρτοφυλακίων. 
- Περιγραφή της βασικής αρχής της 
διαφοροποίησης. 
- Επεξήγηση της συνεισφοράς μεμονωμένων 
μετοχών στον κίνδυνο χαρτοφυλακίων. 
- Υπολογισμός αποδοτικών χαρτοφυλακίων. 
- Μέτρηση του συστηματικού κινδύνου και του μη 
συστηματικού κινδύνου μιας μετοχής και ενός 
χαρτοφυλακίου. 
- Δημιουργία και ανάλυση χαρτοφυλακίων. 

- Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
- Ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων 
- Ικανότητα αντίληψης οικονομικών εξελίξεων 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 

διδακτικής 

ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 

Εκπαιδευτικών 

Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 

αποτελέσματα 

(Προσδιορίζονται 

οι βασικές 

ικανότητες που 

δημιουργούνται 

από το 

πρόγραμμα και 

γίνεται, αν είναι 

δυνατόν, 

διάκριση μεταξύ 

των γενικών και 

ειδικών 

ικανοτήτων, που 

είναι οι πλέον 

σχετικές για το 

προτεινόμενο 

πρόγραμμα.)   

Θεωρία Πρακτική 

Δια ζώσης 

διδασκαλία 

στην τάξη 

Από 

απόσταση  

(e-learning) 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές 

1. Εισαγωγή 
στη 
διαχείριση 
χαρτοφυλακ
ίων.    5 

Πρακτική 
εφαρμογή 1: 
Στάδια ενεργειών 
στη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου. 
Πρακτική 
εφαρμογή 2: Το 
προφίλ του 
επενδυτή. 

 

2. Ανάλυση 
μετοχών με 
τη βοήθεια 
χρηματιστηρ
ιακών 
δεικτών Ι. 

   4 

Πρακτική 
εφαρμογή 3: 
Υπολογισμός και 
χρήση 
χρηματιστηριακών 
δεικτών στην 

 

3. Ανάλυση 
μετοχών με 
τη βοήθεια 
χρηματιστηρ
ιακών 
δεικτών ΙΙ. 

   4 

Πρακτική 
εφαρμογή 4: 
Υπολογισμός και 
χρήση 
χρηματιστηριακών 
δεικτών στην 
πράξη ΙΙ. Άσκηση 1: 

Υπολογισμός των 
χρηματοοικονομικών 
δεικτών μιας εταιρίας 

 

4. Απόδοση 
μετοχών και 
ανάλυση της 
απόδοσης 
με τη 
βοήθεια 

   4 

Πρακτική 
εφαρμογή 5: 
Υπολογισμός των 
ιστορικών 
αποδόσεων μιας 
μετοχής. 

 



5 
 

στατιστικών 
μέτρων. 

 

5. Ανάλυση 
των 
αποδόσεων 
μιας μετοχής 
με τη 
βοήθεια 
στατιστικών 
μέτρων 

   5 

Πρακτική 
εφαρμογή 6: 
Στατιστική 
ανάλυση 
ιστορικών 
αποδόσεων 
μετοχών.  Άσκηση 
2: Υπολογισμός της 
μέσης απόδοσης 
και του κινδύνου 
μετοχών. 

 

6. Ανάλυση 
χαρτοφυλακ
ίων 
μετοχών. 

   4 

Πρακτική εφαρμογή 
7: Γενικός δείκτης 
του Χρηματιστηρίου 
Αξιών των Αθηνών: 
Υπολογισμός και 
χρήση. 

 Άσκηση 3: 
Υπολογισμός της 
μέσης απόδοσης και 
του κινδύνου 
χαρτοφυλακίων 

 

7. Ανάλυση 
αποδοτικών 
χαρτοφυλακ
ίων. 

   4 

Πρακτική εφαρμογή 
8:Υπολογισμός του 
αποδοτικού 
συνόλου μετοχών με 
τη βοήθεια του 
EXCEL 

 

8. 
Υπολογισμός 
του 
συστηματικο
ύ κινδύνου 
και του μη 
συστηματικο
ύ κινδύνου 
μετοχών με 
τη χρήση 
του 
μονοπαραγο
ντικού 
υποδείγματ
ος. 

   4 

Πρακτική 
εφαρμογή 9: 
Υπολογισμός του 
βήτα μιας μετοχής 
με τη βοήθεια του 
EXCEL  
 
Άσκηση 4: 
Υπολογισμός του 
βήτα μιας μετοχής 
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9. 
Περιγραφή 
των 
αποδόσεων 
μετοχών με 
τη βοήθεια 
ενός 
πολυπαραγο
ντικού 
υποδείγματ
ος 

   4 

Πρακτική 
εφαρμογή 10: 
Υπολογισμός των 
βήτα μιας μετοχής 
με τη βοήθεια του 
EXCEL 

 

10. Ανάλυση 
μη 
αποδοτικών 
χαρτοφυλακ
ίων. 

 

   4 

Πρακτική 
εφαρμογή 11: 
Υπολογισμός των 
βήτα μιας μετοχής 
με τη 
βοήθεια του 
EXCEL. 

 

11. Ανάλυση 
αξιογράφων 
μηδενικού 
κινδύνου. 
Χαρτοφυλάκ
ια μετοχών 
και 
ομολόγων. 

   Χ 

Πρακτική 
εφαρμογή 12: 
Υπολογισμός των 
χαρακτηριστικών 
χαρτοφυλακίων 
μετοχών 

 

12. Πρακτική 
κατασκευή 
χαρτοφυλακ
ίου. 

   Χ 

  

 

Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές 
1. Χρήμα και 
Επιτόκιο 

   12  Εκμάθηση εννοιών 
χρήματος και 
πληθωρισμού, και 
ανατοκισμού, 
παρούσας αξίας.  

2. Δάνεια    9  Χαρακτηριστικά και 
τρόπος υπολογισμού 
του ενεργού επιτοκίου 
των απλών, 
αποσβέσιμων και 
προεξοφλητικών 
δανείων. Ανάλυση 
διαφορών πιστωτικών 
καρτών και 
χαρακτηριστικών 
στεγαστικών δανείων 

3. Ομόλογα    6  Παρουσίαση 
χαρακτηριστικών και 
κινδύνων των 
ομολόγων 

4. Μετοχές    9  Παρουσίαση 
χαρακτηριστικών και 
κινδύνων των μετοχών 



7 
 

Αγορές Χρήματος και Ομολόγων 

1. 
Χρηματοπισ
τωτικό 
Σύστημα 

   9  Παρουσιάζεται ο 
σκοπός και σημασία 
του 
χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, η δομή 
του, ο ρόλος των 
πρωτογενών και 
δευτερογενών 
αγορών και των 
χρηματοπιστωτικών 
διαμεσολαβητών  

2. Αγορές 
Χρήματος 

   9  Αναλύονται τα 
κυριότερα προϊόντα 
της αγοράς 
χρήματος, τα 
χαρακτηριστικά 
κινδύνου και η 
διαδικασία έκδοσής 
τους, η τιμολόγηση 
και η απόδοσή τους 

3. Ομόλογα Ι    9  Παρουσιάζεται ο 
ρόλος των οίκων 
πιστοληπτικής 
αξιολόγησης και τα 
επενδυτικά 
χαρακτηριστικά των 
ομολόγων 

4. Ομόλογα 
ΙΙ 

   12  Εξετάζονται οι 
μεταβολές της τιμής 
του ομολόγου και η 
σχέση τους με τα 
χαρακτηριστικά του 

5. Χρονική 
Διάρθρωση 
των 
Επιτοκίων 

   9  Αναλύεται η χρονική 
διάρθρωση των 
επιτοκίων 

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται ασκήσεις 
εφαρμογής ή/και on line τεστ αυτοαξιολόγησης. 
H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως 
μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ 
επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι 
διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την ανάρτηση 
θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή 
ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των 
απαντήσεων. 

Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με 
τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική 
εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα 
πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Εμμανουήλ Τσιριτάκης 
2. Γεώργιος Διακογιάννης 
3. Τσούμας Χρήστος 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1. Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Μέλος ΔΕΠ 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

2. Γεώργιος Διακογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

3. Τσούμας Χρήστος, PhD στη Χρηματοοικονομική 
 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου 
Πειραιώς 

Γεώργιος Διακογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Χρήστος Τσούμας, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού ➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

➢ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

➢ Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης. 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

 
5,36 μονάδες ECVET 
 

Ώρες Εξ Αποστάσεως 
Σύνολο 
Ωρών 

Μονάδες 
ECVET 

50+36+48 134 
134 

5,36 

 /25 
Σημείωση: Στις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες δεν δίνονται μονάδες 

ECVET εάν η ενότητα δεν αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 50 ώρες 

παρακολούθησης.  

Διαχείριση 
Χαρτοφυλακίων 
Μετοχών: Αρχές 
και Εφαρμογές 

3 μήνες, 50 ώρες 

παρακολούθησης,  

2 μονάδες ECVET 

Δάνεια και 
Επενδύσεις: 
Κανόνες και 
Εφαρμογές 

3 μήνες, 36 ώρες 

παρακολούθησης 

Αγορές 
Χρήματος και 
Ομολόγων 

4 μήνες, 48 ώρες 

παρακολούθησης 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και 

Εφαρμογές: 350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 

300€ με έκπτωση Νο2. 

Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ (200+100) 

 
Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές: 350€ 

χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ με έκπτωση 

Νο2. 

Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ (200+100) 

 
Αγορές Χρήματος και Ομολόγων: 470€ χωρίς έκπτωση, 330€ 

με έκπτωση Νο1 και 400€ με έκπτωση Νο2 

Δόσεις: 470€ (200+140+130), 330€ (170+160), 400€ 

(200+200) 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1: 830€ 
Έκπτωση Νο2: 1.000€ 

 

Εκπτωτική πολιτική Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 
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Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής ενότητας 
σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση των 
διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του 
προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου 
Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την 
έναρξη των τμημάτων.  

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων εκπαιδευτικής 
ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης και να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με 
την εκπαιδευόμενο η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 

Παράρτημα 
Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 

 

Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και 

συμπληρώστε τους αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 

Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, 

συμπληρώνεται ο ένας ή και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του 

προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 
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108 
Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  

Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

 
 

  Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201 
 Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού 
Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 
Οργάνωση και Διοίκηση 
Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 

309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 
Μηχανική Κτιρίων και 
Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική 
και Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 

401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  
Φαρμακευτική Τεχνολογία 

405 
Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και 

Πρόνοιας 
 

 
 

 Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 
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502 Θρησκειολογία 
 

 
 

  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 
 


