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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

(ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΚΑΙ  

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ  

(ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΚΑΙ  

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο του Προγράμματος 

Το Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην 

«Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο 

επιστημονικό πεδίο των χρηματοοικονομικών και της πληροφορικής σε 

επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών μέσω των δέκα προσφερόμενων 

μαθημάτων. 

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να μεταφέρει στον/στην φοιτητή/τρια ένα 

ευρύτατο θεωρητικό και πρακτικό οπλοστάσιο γνώσεων και αναλυτικών 

δεξιοτήτων ώστε να μπορεί να κατανοεί και να  αναπτύξει το αντικείμενο της 

ανάλυσης δεδομένων και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Στόχος επίσης 

είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές κατάλληλα έτσι ώστε να αναπτύξουν κριτική 

σκέψη με απώτερο στόχο την παραγωγή έρευνας στο εν λόγω αντικείμενο. 
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Περαιτέρω, ο γενικός στόχος της εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο, η οποία πραγματοποιείται από το Ελληνικό 

Μεσογειακό  Πανεπιστήμιο, είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών 

ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με το ευρύτερο αντικείμενο του μεταπτυχιακού. 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

και υπό την άμεση και έμμεση επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία, οι 

φοιτητές αναμένεται να αξιοποιήσουν σωστά και αποτελεσματικά το χρόνο 

τους και να ασκηθούν στο να αξιοποιούν τις επιστημονικές γνώσεις που 

κατέχουν ή αποκτούν και να τις συσχετίζουν με την καθημερινή εμπειρία, ώστε 

να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας 

σχετικές με την ανάλυση δεδομένων και την χρηματοοικονομική τεχνολογία. 

Επισπεύδων ίδρυμα είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και το πρόγραμμα 

υλοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Διάρκεια Συνεργασίας 

Η χρονική διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου επεκτείνεται μέχρι και το 

ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με δυνατότητα επέκτασης. Τυχόν καταγγελία του 

για ουσιώδη λόγο πρέπει να κοινοποιηθεί στην άλλη πλευρά τουλάχιστον 2 

μήνες πριν την επικείμενη ημερομηνία παύσης της συνεργασίας. Σε κάθε 

περίπτωση το ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να ολοκληρωθεί και οι 

εγγεγραμμένοι φοιτητές να αποφοιτήσουν.  

ΑΡΘΡΟ 3 

Συγκρότηση Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής 

Για την υλοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ορίζεται 9 μελής 

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η 

οποία θα αποτελείται από 5 μέλη οριζόμενα από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις 

Πάφου, και 4 μέλη οριζόμενα από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 

συμπεριλαμβανομένων δύο φοιτητών. Μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 

Νεάπολις Πάφου θα προεδρεύει της Ε.Δ.Ε.  Η θητεία των μελών ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε. 
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είναι 2ετής, ενώ η θητεία των φοιτητών είναι 1ετής, σύμφωνα με τη κείμενη 

νομοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 4 

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής 

Για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του 

προγράμματος ορίζεται 5μελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) την οποία 

απαρτίζουν μέλη ΔΕΠ των δύο Πανεπιστημίων, ήτοι: τρεις εκ των οποίων 

προέρχονται από τα Τμήματα 1. «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών» και 2. 

«Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, και δυο εκ των οποίων 

προέρχονται από τα Τμήματα 1. «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» και 

2. «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής». Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. προέρχεται από 

τα Τμήματα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών» και «Πληροφορικής» του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Οργάνωση Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική 

Τεχνολογία (MSc Data Analytics and Financial Technology)» 

Α. Χορηγούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος  

Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με 

τίτλο Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (MSc Data 

Analytics and Financial Technology). Ο Μεταπτυχιακός αυτός τίτλος θα είναι 

ενιαίος. Το ΜΔΕ συνοδεύεται από παράρτημα σπουδών το οποίο περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο 

υποψήφιος, την διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και 

την βαθμολογία του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων 

(ECTS). 

Β. Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διιδρυματικού ΜΔΕ ορίζεται σε τρία 

(3) εξάμηνα. 

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στο Πρόγραμμα καλύπτει 

τη διδασκαλία των προσφερόμενων μαθημάτων στα Α’ και Β’ εξάμηνα 
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σπουδών. Η συμμετοχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

(ΕΛΜΕΠΑ) στο Πρόγραμμα καλύπτει το Γ’ εξάμηνο σπουδών, στη διάρκεια του 

οποίου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας (ΔΕ) με την επίβλεψη ΔΕ από  Μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων 

Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ. Είναι δυνατή η διδασκαλία μαθήματος (ή μέρος 

μαθήματος) του Α’ ή/και του Β’ εξαμήνου σπουδών από μέλη ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ 

με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Είναι δυνατή η επίβλεψη  ΔΕ από 

μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με τη σύμφωνη γνώμη της 

Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.  

Γ. Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του 

ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 ECTS. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.  είναι εξαμηνιαία, 

πραγματοποιούνται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών. Στο τρίτο εξάμηνο 

πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS) των 

φοιτητών/τριών. 

Δ. Γλώσσα διδασκαλίας 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιείται στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά. 

Ε. Τρόπος επιλογής φοιτητών 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που είναι συναφή με το ευρύτερο 

γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής ή/και των χρηματοοικονομικών ή 

άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων. Μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι 

άλλων Τμημάτων μετά από σχετική αιτιολόγηση. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, οι υποψηφιότητες ελέγχονται από 

την κατά περίπτωση αρμόδια Σ.Ε., η οποία ορίζεται από το αρμόδιο Όργανο. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον της κατά 

περίπτωση αρμόδιας Σ.Ε. κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται, κατόπιν 

απόφασης του αρμόδιου Οργάνου. Κατά τη συνέντευξη συνεκτιμούνται τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς επίσης και η προσωπικότητα του 

υποψήφιου, η εν γένει ενημέρωσή του στο αντικείμενο της ειδίκευσης που 
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επιθυμεί να ακολουθήσει, και η εν γένει ικανότητα του υποψηφίου να 

μπορέσει να παρακολουθήσει επιτυχώς το Δ.Π.Μ.Σ.  

Στ. Μετακίνηση μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτικού προσωπικού 

Προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης εκπαιδευτικού και διδακτικού 

προσωπικού, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ρυθμίζονται από τη Σ.Ε.  

ΑΡΘΡΟ 6 

Διδάσκοντες 

Η υλοποίηση του προγράμματος θα απασχολήσει κυρίως μέλη ΔΕΠ των δύο 

συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ή συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Επιστήμονες συναφών αντικειμένων από άλλα Τμήματα και Πανεπιστήμια 

μπορούν επίσης να διδάξουν στο πρόγραμμα. Το Διδακτικό Προσωπικό των 

Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εμπλέκεται 

κυρίως στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπόνησης των 

Μεταπτυχιακών Εργασιών. Τα γνωστικά τους αντικείμενα και η σχετική έρευνά 

τους καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αντικειμένων που προβλέπεται. Η 

ενασχόληση των μελών ΔΕΠ με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας 

πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση των διδακτικών τους καθηκόντων. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Η υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 

και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου είναι επαρκής για την 

κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας μαθημάτων του Α’ εξαμήνου και Β’ 

εξαμήνου σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, η υλικοτεχνική υποδομή των 

Τμημάτων  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι 

επαρκής για την κάλυψη των αναγκών της εκπόνησης των Μεταπτυχιακών 

Εργασιών του τρίτου εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. Εφόσον απαιτηθεί, όλες οι 

αναγκαίες συναντήσεις για την διδασκαλία μαθημάτων ή/και εκπόνηση της 

Μεταπτυχιακής εργασίας πραγματοποιούνται σε χώρους αυτών (αίθουσες 
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διδασκαλίας, σεμιναριακές αίθουσες και εργαστήρια), στις εγκαταστάσεις των 

Πανεπιστημίων. Μέσω της Βιβλιοθήκης και της ηλεκτρονικής υποδομής του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Νεάπολις 

Πάφου παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), καθώς 

και ηλεκτρονικής πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε άλλες 

ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, τράπεζες πληροφοριών κ.α. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Πηγές χρηματοδότησης 

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα καλύπτεται με δίδακτρα.  

Το κόστος διεξαγωγής του προσφερόμενου Δ.Π.Μ.Σ.  με τίτλο «Ανάλυση 

Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (MSc Data Analytics and 

Financial Technology)» καλύπτεται από τέλη φοίτησης των φοιτητών τα οποία 

καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, σε συμφωνία με το 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ανά ακαδημαϊκό έτος. Τα τέλη φοίτησης 

καταβάλλονται από τους φοιτητές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις 

Πάφου το οποίο, το οποίο είναι το επισπεύδων ίδρυμα έχει και την ευθύνη της 

συνολικής διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του Δ.Π.Μ.Σ. βάση της 

νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα έσοδα του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Εργασιών 

του τρίτου εξαμήνου ανέρχονται σε ποσοστό 18.18% των συνολικών εσόδων 

του Προγράμματος μετά την αφαίρεση του ποσού για τη χορήγηση των 

υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και κατατίθενται άμεσα 

στον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού  Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις 

καταβολές των διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Από τα έσοδα 

που λαμβάνει ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, τα έσοδα που λαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου κατανέμονται:  

i) σε ποσοστό 30% στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων και ειδικότερα: α) 20% για την κάλυψη των λειτουργικών 

εξόδων του ιδρύματος με προτεραιότητα για ανάγκες των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στο Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο χωρίς τέλη φοίτησης και β) 10% για την κάλυψη των 
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διαχειριστικών εξόδων του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 

και  

ii) σε ποσοστό 70% στα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου, για το έργο της υλοποίησης του προγράμματος της εκπόνησης 

των Μεταπτυχιακών Εργασιών του τρίτου εξαμήνου που ανατίθενται σε μέλη 

ΔΕΠ των Τμημάτων, είτε και για κάλυψη γραμματειακής υποστήριξης. 

Τα τέλη φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που ανέρχονται σε 5.500€ 

ανά φοιτητή, καταβάλλονται από τους φοιτητές απευθείας στο Πανεπιστήμιο 

Νεάπολις Πάφου, το οποίο έχει και την ευθύνη της συνολικής διοικητικής και 

οικονομικής διαχείρισης. Οι δαπάνες υποτροφιών χορηγούνται από το 

συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το οποίο ως έχων την ευθύνη 

της οικονομικής διαχείρισης, έχει υιοθετήσει το ισχύον για την χώρα του 

κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και έχει λάβει την σχετική μέριμνα.  

Η δαπάνη μετακίνησης και διαμονής των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. στις 

εγκαταστάσεις των Ιδρυμάτων, για οποιοδήποτε λόγο, θα βαρύνει τους ιδίους. 

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του Διδακτικού, Επιστημονικού και 

Διοικητικού προσωπικού, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ., με 

τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Τα μέρη συμφωνούν να επιλύουν με κατανόηση οποιαδήποτε διαφωνία που 

μπορεί να δημιουργηθεί από την ερμηνεία και την πραγματοποίηση της 

παρούσας συμβάσεως. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία, η επίλυση 

πιθανών διαφωνιών θα ανατίθεται σε συμβούλιο που θα αποτελείται από τρία 

μέλη, ένα από κάθε πλευρά και ένα επιπλέον μέλος, κοινά αποδεκτό και από 

τις δυο πλευρές. Η απόφαση του ανωτέρω συμβουλίου επικυρώνεται από τα 

αρμόδια Όργανα Διοίκησης των δυο Πανεπιστημίων. 

             

 Ηράκλειο, 19.03.2021  
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Για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών  

του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου 

 

 

 

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος, Πρόεδρος του Τμήματος 

 

Για το Τμήμα Πληροφορικής  

του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου 

 

 

Σάββας Χατζηχριστοφής, Πρόεδρος του Τμήματος 

 

Για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

 

 

 

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Πρόεδρος Τμήματος 

 

Για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

 

 

 

Δημήτριος Κυρίκος, Πρόεδρος Τμήματος 


