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Μήνυμα Διευθυντή
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 και
συμπληρώνει φέτος 41 χρόνια δυναμικής παρουσίας και ουσιαστικής
προσφοράς στα ακαδημαϊκά δρώμενα της Κύπρου. 

Στόχος του ΜΙΔ από την ημέρα ίδρυσής του ήταν η προσφορά υψηλού
επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα του Μάνατζμεντ. Ο στόχος αυτός δεν έχει
αλλάξει, αλλά, αντίθετα, αποτελεί μέχρι σήμερα τη βασική φιλοσοφία μας και
καθοδηγεί τα επόμενα βήματά μας. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος και
τα μέσα με τα οποία αυτός επιτυγχάνεται. Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το
Μάνατζμεντ δεν είναι μια στατική, αλλά μια δυναμική επιστήμη που συνεχώς
εξελίσσεται και ανανεώνεται, γινόμαστε πρωτεργάτες και συμμέτοχοι στις
αλλαγές και συμβαδίζουμε με τα εκάστοτε νέα δεδομένα. 

Με γνώμονά μας αυτό, εντάσσουμε στα προγράμματά μας νέα μαθήματα που
αφορούν σύγχρονα θέματα, αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της
τεχνολογίας και τα εργαλεία που μας προσφέρει η διαδικτυακή εποχή,
εκσυγχρονίζουμε τις μεθόδους διδασκαλίας και αναβαθμίζουμε τις υποδομές
και την υλικοτεχνική βάση μας. Παράλληλα, παρακολουθούμε στενά τις
εξελίξεις τόσο στον τομέα του Μάνατζμεντ στην Κύπρο και στο εξωτερικό όσο
και στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό είμαστε
βέβαιοι ότι εξακολουθούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας όλα τα
απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη διευθυντική καριέρα και να τους
παρέχουμε τα εργαλεία για να καταστούν καινοτόμοι, δυναμικοί και διορατικοί
και να διαπρέψουν στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Ταυτόχρονα,
φιλοδοξούμε οι απόφοιτοί μας να έχουν αποκομίσει από το ΜΙΔ όχι μόνο
γνώσεις και δεξιότητες αλλά και μια ουσιαστική και αξιόλογη ακαδημαϊκή
εμπειρία και φεύγοντας να αισθάνονται ότι ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια
του ΜΙΔ.

Αυτή η οικογένεια αριθμεί πλέον πέραν των 1400 αποφοίτων από την Κύπρο
και το εξωτερικό. Οι επαγγελματικές επιτυχίες τους αποτελούν για μας πηγή
τιμής και ικανοποίησης αλλά και την κινητήριο δύναμη για ακόμη μεγαλύτερη
προσπάθεια, ώστε χρόνο με τον χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι και να
προσφέρουμε περισσότερα. Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να είναι περήφανοι
για τη Σχολή τους και εμείς αντάξιοι των προσδοκιών των φοιτητών μας.

Από αυτό εδώ το βήμα καλώ και εσάς να ενταχθείτε στην οικογένεια του ΜΙΔ,
διεκδικώντας μια θέση στο 22ο Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση που αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2018.

Ντίνος Καθητζιώτης
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Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 με απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελεί το διεθνές σκέλος του Κέντρου
Παραγωγικότητας Κύπρου. 

Tο ΜΙΔ υπάγεται, ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες
των Άρθρων 1-13 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του
1996 έως 2013. Το ΜΙΔ αποτελεί την πρώτη σχολή διοίκησης στην Κύπρο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 11 Μαρτίου 2015 την πρόταση του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον
διορισμό Συμβουλίου για το ΜΙΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6
των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

Το ΜΙΔ οργανώνει ετήσια το πρωινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) πλήρους φοίτησης, προσφέροντας υψηλής
ποιότητας διευθυντική εκπαίδευση σε Κύπριους και ξένους απόφοιτους
πανεπιστημίων. Από το 1997, το ΜΙΔ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες
μετεκπαίδευσης υφιστάμενων στελεχών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού
τομέα και στελεχών οργανισμών και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, οργανώνει βραδινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, μερικής φοίτησης,
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση.

Επίσης, το ΜΙΔ αναλαμβάνει την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και άλλων
διεθνών δραστηριοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής
αναπτυξιακής, τεχνικής και άλλης βοήθειας προς ξένες χώρες, το ΜΙΔ
οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα σε θέματα διεύθυνσης.

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει στους εργαζομένους στον
ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την ευκαιρία να
ετοιμαστούν για μια διευθυντική καριέρα. Γενικός στόχος του είναι η
προσφορά στους συμμετέχοντες ενός πλαισίου εννοιών, αναλυτικών
μεθόδων και τεχνικών, που θα τους βοηθήσουν να εκτελέσουν
αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.

Το πρόγραμμα έχει δύο χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα. Πρώτον,
περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά θεμάτων που είναι σχεδιασμένα να
προσφέρουν διευθυντικές γνώσεις και δεξιότητες. Δεύτερον, προσφέρει τη
δυνατότητα ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια
Διοίκηση και την ανάληψη και τη διεξαγωγή μιας διπλωματικής εργασίας
σε ένα συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους συμμετέχοντες.
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Τίτλοι Σπουδών που απονέμονται από το ΜΙΔ
Master in Business Administration (MBA) – πλήρης φοίτηση

Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν
επιτυχώς τουλάχιστον 115 από τις 120 προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες (πμ)
ECTS, ως ακολούθως: 92 πμ μέσω των μαθημάτων, 3 πμ μέσω της
τοποθέτησης σε επιχείρηση/οργανισμό για απόκτηση εργασιακής πείρας
(internship) και 20 πμ μέσω της υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας.

Με την ολοκλήρωση όλων των τριμήνων, του internship και της
Διπλωματικής Εργασίας εξάγεται συνολική βαθμολογία για σκοπούς
απονομής του Μάστερ. 

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση – μερική
φοίτηση

Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν
επιτυχώς τουλάχιστον 115 από τις 120 προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες
(ECTS), ως ακολούθως: 95 πμ μέσω των μαθημάτων και 20 πμ μέσω της
υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να
εξασφαλιστούν όλες οι πμ από τα μαθήματα ειδίκευσης.

Με την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων και της Διπλωματικής Εργασίας
εξάγεται συνολική βαθμολογία για σκοπούς απονομής του Μάστερ.

Περιγραφή του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα αποτελείται από 19 μαθήματα και μια Διπλωματική Εργασία.
Για τη συμπλήρωση του Προγράμματος απαιτείται επιτυχία σε όλα τα
επιλεχθέντα μαθήματα που καταλήγουν σε 95 τουλάχιστον πμ και επιτυχής
υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες. Αρχίζει τον Φεβρουάριο του
2018 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2019. Οι συναντήσεις πραγματο -
ποιούνται στα κτήρια του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και
Πέμπτη από τις 5:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ. (οι ημέρες και ώρες φοίτησης
δύναται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις, παρουσίαση
ταινιών και περιπτωσιακές μελέτες. Προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Δημόσια Διοίκηση. 

Oι συμμετέχοντες θα αναλάβουν, επίσης, τη συγγραφή Διπλωματικής
Εργασίας στον κλάδο της ειδίκευσής τους και να την υποβάλουν τον
Οκτώβριο του 2019.
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Δομή του Προγράμματος
Ενότητα Μάθημα Ώρες ECTS Κωδικός

1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 36 7 ΔΑΔ 101

2. Διεύθυνση Μάρκετινγκ 36 7 ΔΜΚ 102

1η Ενότητα 3. Αρχές Διεύθυνσης 24 5 ΑΔΣ 103

4. Λογιστική 24 5 ΛΓΚ 104

5. Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων 24 5 ΑΠΔ 105

6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 24 5 ΧΟΑ 201

7. Οικονομικά 24 5 ΟΙΚ 202

8. Διεύθυνση Παραγωγής 36 7 ΔΠΓ 203

2η Ενότητα 9. Μεθοδολογία Έρευνας,

Ανάλυση και Συγγραφή                     

Διπλωματικής Εργασίας 24 5 ΕΣΔ 204

10. Στρατηγική Διεύθυνση 36 7 ΣΔΣ 205

11. Τεχνικοοικονομικές Μελέτες 20 4 ΤΧΜ 301

3η Ενότητα 12. Οργανωσιακή Συμπεριφορά 20 4 ΟΡΣ 304

13. Η Οργάνωση του Κυπριακού Κράτους 20 4 ΟΚΚ 303

14. Προυπολογισμοί & Διεύθυνση

Χρηματοοικονομικών 24 5 ΔΠΧ 506

4η Ενότητα
15. Η Δημόσια Διοίκηση 

(Δημ. Διοίκηση)
στην Κύπρο/Οργάνωση και 

Λειτουργία του Δημόσιου Τομέα 24 5 ΔΔΤ 405

16. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

στον Δημόσιο Τομέα 24 5 ΔΑΔ 406

4η Ενότητα 14. Διεύθυνση Ποιότητας 24 5 ΕΔΠ 401

(Διοίκ. 15. Διοικητική Λογιστική 24 5 ΕΔΛ 402

Επιχειρήσεων) 16. Διεύθυνση Έργου 24 5 ΕΔΕ 403

17. Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο 24 5 ΔΔΥ 504

5η Ενότητα 18. Διεύθυνση Έργου &  

(Δημ. Διοίκηση) Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα 24 5 ΔΕΠ 505

19. Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη 24 5 ΔΔΕ 404

5η Ενότητα 17. Έρευνα Μάρκετινγκ 24 5 ΕΕΜ 501 

(Διοίκ. 18. Εμπορικό Δίκαιο 24 5 ΕΕΔ 502
Επιχειρήσεων) 19. Επιχειρηματικότητα 24 5 ΕΕΠ 503

20. Διπλωματική 20 ΔΠΜ 600
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Χρονοδιάγραμμα για το 2018-2019

Πρώτη Ενότητα
      (Διάρκεια 12 εβδομάδες Χ 12 ώρες/εβδομάδα = 144 ώρες)
      Από: Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου, 2018
      Μέχρι: Πέμπτη, 17 Μαΐου, 2018
      Εξετάσεις: 24 Μαΐου-14 Ιουνίου, 2018

Δεύτερη Ενότητα
      (Διάρκεια 12 εβδομάδες Χ 12 ώρες/εβδομάδα = 144 ώρες)
      Από: Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2018
      Μέχρι: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, 2018
      Εξετάσεις: 4 - 21 Δεκεμβρίου, 2018

Τρίτη Ενότητα
      (Διάρκεια 5 εβδομάδες Χ 12 ώρες/εβδομάδα = 60 ώρες)
      Από: Τρίτη, 8 Ιανουαρίου, 2019
      Μέχρι: Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου, 2019
      Εξέταση: 12-19 Φεβρουαρίου, 2019

Τέταρτη Ενότητα
      (Διάρκεια 6 εβδομάδες Χ 12 ώρες/εβδομάδα = 72 ώρες)
      Από: Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου, 2019
      Μέχρι: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019
      Εξετάσεις: 9 - 23 Απριλίου, 2019

Πέμπτη Ενότητα
      (Διάρκεια 6 εβδομάδες Χ 12 ώρες/εβδομάδα = 72 ώρες)
      Από: Τρίτη, 7 Μαΐου, 2019
      Μέχρι: Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2019
      Εξετάσεις: 18 - 28 Ιουνίου, 2019

      Η Διπλωματική Εργασία θα υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2019.
      Η Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019.



Συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων,
οποιουδήποτε κλάδου, που εργάζονται στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Περιγραφή Θεμάτων
Θέματα Κοινού Κορμού

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στόχος αυτού του θέματος είναι να διερευνήσει την ανθρώπινη διάσταση
της επιχείρησης, παρέχοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να
γνωρίσουν θεωρίες, έννοιες και πορίσματα ερευνών που σχετίζονται με
θέματα γενικής ανθρώπινης συμπεριφοράς και ειδικά συμπεριφοράς στο
εργασιακό περιβάλλον.

Το θέμα αυτό καλύπτει, επίσης, τα σημαντικότερα θέματα, προβλήματα και
πρακτικές της σύγχρονης διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα κατανοήσουν σε
μεγαλύτερο βάθος τόσο τη δική τους συμπεριφορά όσο και τη
συμπεριφορά άλλων ανθρώπων στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Διεύθυνση Μάρκετινγκ

Σκοπός του θέματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και
τις εφαρμογές του σύγχρονου μάρκετινγκ. Τα επί μέρους θέματα που
καλύπτονται περιλαμβάνουν τον αποφασιστικό ρόλο του μάρκετινγκ στους
οργανισμούς και την κοινωνία, το στρατηγικό μάρκετινγκ, τα συστήματα
πληροφοριών μάρκετινγκ, την αγοραστική συμπεριφορά των κατανα-
λωτών, τον διαχωρισμό αγοράς, τη μέτρηση και πρόβλεψη της ζήτησης, τον
κύκλο ζωής των προϊόντων, την τιμολόγηση, τη διανομή, την προώθηση
των πωλήσεων και την οργάνωση, εφαρμογή και έλεγχο των
δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.

Αρχές Διεύθυνσης

Ο στόχος του θέματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές
έννοιες της θεωρίας και της πρακτικής της διεύθυνσης, να περιγράψει
περιληπτικά τις βασικές διευθυντικές λειτουργίες και να τονίσει την ανάγκη
συντονισμού των εξειδικευμένων διευθυντικών λειτουργιών που καλύπτονται
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σε άλλα θέματα. Τα κύρια θέματα που καλύπτονται είναι: η έννοια της
διεύθυνσης, η εξέλιξη της θεωρίας της διεύθυνσης, η επιχείρηση ως
σύστημα, οι στόχοι των επιχειρήσεων, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο
έλεγχος, η διεύθυνση στρατηγικής, η λήψη αποφάσεων, η επιχειρηματικότητα,
η διεύθυνση αλλαγών, η οργανωσιακή μάθηση και η μαθητεύουσα
επιχείρηση.

Λογιστική 

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις
βασικές λογιστικές αρχές και διαδικασίες και στις βασικές έννοιες και
τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κοστολόγηση και την οικονομική
ανάλυση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καταχώριση, οργάνωση και
ανάλυση των λογιστικών, κοστολογικών και άλλων οικονομικών
δεδομένων, με τρόπο που να υποβοηθούνται τα διευθυντικά στελέχη στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Σημαντικό
τμήμα αποτελεί η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση
ειδικών επιστημονικών εργαλείων που στοχεύουν στην εξαγωγή
συμπερασμάτων για την οικονομική πορεία και το μέλλον ενός οικονομικού
οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη δυνατή λήψη
αποφάσεων από τα στελέχη της.

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Στόχος του θέματος αυτού είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα πρέπει
να κατέχει ένας εν ενεργεία Διευθυντής, μέσα από ανάλυση των
χαρακτηριστικών προσωπικότητας, εντοπισμό των δυνατοτήτων και
αδυναμιών του κάθε συμμετέχοντα και την εκπαίδευσή του σε τεχνικές
βελτίωσης της συμπεριφοράς που υποβοηθούν στην ολοκλήρωση του
ατόμου ως Διευθυντής και ως Προϊστάμενος.

Διεύθυνση  Παραγωγής

Οι προκλήσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό, τα προβλήματα του
περιβάλλοντος και οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν τη διεύθυνση
παραγωγής έναν από τους σημαντικότερους τομείς στον κόσμο των
επιχειρήσεων σήμερα. Αυτό το θέμα στοχεύει να καταστήσει τους
συμμετέχοντες ικανούς να κατανοήσουν τη σημασία των στρατηγικών
αποφάσεων στη διεύθυνση παραγωγής και τη χρήση αποτελεσματικών
τεχνικών προγραμματισμού και ελέγχου της ανταγωνιστικότητας της
επιχείρησης.

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση
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Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνήσει την ανθρώπινη διάσταση της
επιχείρησης και να κατανοήσει τις συμπεριφορές που αναμένεται να
αναπτυχθούν στο εργασιακό περιβάλλον, παρέχοντας στους
συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν θεωρίες, έννοιες και
πορίσματα ερευνών που σχετίζονται με θέματα γενικής ανθρώπινης
συμπεριφοράς.

Οικονομικά

Ο στόχος του θέματος αυτού είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις
βασικές αναλυτικές τεχνικές που σχετίζονται με ορισμένα μικροοικονομικά
προβλήματα και να τους εξοικειώσει με τη βασική μακροοικονομική θεωρία
και πολιτική που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την αποτελεσματικότητα μιας
επιχειρηματικής μονάδας. Τα επί μέρους θέματα που καλύπτονται
περιλαμβάνουν την προσφορά και τη ζήτηση, την ανάλυση του κόστους,
το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο, τους συντελεστές παραγωγής, τον καθορισμό
μισθών, τη μέτρηση του εθνικού προϊόντος, τους παράγοντες που
επηρεάζουν τις επενδύσεις, τον υπολογισμό εκροών, την οικονομική
ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να εξηγήσει τη σημασία και τον ρόλο του
οικονομικού ελέγχου, καθώς και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην
ετοιμασία προϋπολογισμών των οποίων οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για
τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Στρατηγική Διεύθυνση

Σκοπός αυτού του θέματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το πώς καθορίζονται στόχοι και
στρατηγικές και πώς οι κύριες διευθυντικές λειτουργίες ενοποιούνται μέσω
της λήψης Διευθυντικών Στρατηγικών Αποφάσεων. Θα βοηθήσει, επίσης,
τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην παρουσίαση
και την υποστήριξη μιας θέσης μέσα σε ένα περίπλοκο επιχειρηματικό
περιβάλλον. Τα θέματα που καλύπτονται είναι: έννοια της στρατηγικής,
διαμόρφωση στρατηγικής, ανάλυση στρατηγικής, λήψη στρατηγικών
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αποφάσεων και μελέτη περιπτώσεων στην ανάλυση και διαμόρφωση
στρατηγικών και στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Τεχνικοοικονομικές Μελέτες

Ο κύριος σκοπός αυτού του θέματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες
να κατανοήσουν τα κυριότερα μέρη μιας τεχνικοοικονομικής μελέτης και
να τους δώσει τις αναγκαίες δεξιότητες για ετοιμασία και αξιολόγηση μιας
τεχνικοοικονομικής μελέτης.

Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική Ανάλυση και Συγγραφή Διπλωματικής

Σκοπός του θέματος είναι να παρέχει την ενημέρωση, την πρόσβαση στην
ορολογία και τις μεθόδους έρευνας, καθώς και τη δυνατότητα ερμηνείας
και αποτίμησης των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών. Παράλληλα,
σκοπεύει να δώσει στον φοιτητή τα απαιτούμενα μέσα για την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία
και την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών κατάλληλων για το μεταπτυχιακό
επίπεδο και ιδιαίτερα χρήσιμων αναφορικά με την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής τους διατριβής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην
επαγωγική στατιστική ανάλυση, τη μετάφραση ερευνητικών ερωτημάτων
σε στατιστικές υποθέσεις καθώς και την αποδοχή ή την απόρριψη
στατιστικών υποθέσεων με βάση το στατιστικό λάθος, τη στατιστική
σημαντικότητα και τη στατιστική δύναμη.

Η Οργάνωση του Κυπριακού Κράτους

Σκοπός του μαθήματος είναι όλοι οι συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το ποια ειδικότητα θα ακολουθήσουν, να
γνωρίσουν το πώς είναι οργανωμένη η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος
και να μάθουν τις διάφορες Αρχές που το συνθέτουν, καθώς και τα
καθήκοντα και τις εξουσίες, τόσο των κεντρικών οργάνων του κράτους, όσο
και των τοπικών οργάνων και αυτών της καθ’ ύλην αρμοδιότητας
(Ημικρατικοί Οργανισμοί και Οργανισμοί που ιδρύθηκαν λόγω της ένταξης
της Κύπρου στην ΕΕ). 



Θέματα Ειδίκευσης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση Ποιότητας

Ο στόχος του θέματος είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις
βασικές αρχές, τις ιδέες και τις μεθόδους της Διεύθυνσης Ποιότητας. Στόχος,
επίσης, του θέματος αυτού είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων στη
χρησιμοποίηση εργαλείων και τεχνικών ποιότητας για βελτίωση της
παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της
σύγχρονης επιχειρηματικής μονάδας.

Διοικητική Λογιστική

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι η αναλυτική εξέταση θεμάτων που
αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη
διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Ειδικότερα, στο θέμα αυτό
εξετάζονται τα θέματα της κατάρτισης και του ελέγχου λειτουργικών
προϋπολογισμών, της ανάλυσης σχέσεων κόστους – όγκου – κέρδους,
καθώς και των αποφάσεων που επηρεάζονται από τις σχέσεις αυτές.
Παράλληλα παρουσιάζονται βασικές έννοιες κοστολόγησης.

Διεύθυνση Έργου

Σκοπός του μαθήματος είναι  να βοηθήσει τους φοιτητές να εκτιμήσουν τα
ζητήματα και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση
έργων.  Οι φοιτητές θα έλθουν σε επαφή και θα χρησιμοποιήσουν τις
πρακτικές τεχνικές και τα εργαλεία της διαχείρισης έργου.

Έρευνα Μάρκετινγκ

Στόχος αυτού του θέματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη
θεωρία και την πρακτική της έρευνας μάρκετινγκ. Επίσης, να τους δώσει
την ευκαιρία να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις που θα
τους βοηθήσουν: (α) να αποφασίζουν αν και πότε η έρευνα είναι το
κατάλληλο μέσο για χειρισμό ενός προβλήματος μάρκετινγκ, και (β) να
σχεδιάζουν, να συντονίζουν και να επιβλέπουν τη διεξαγωγή μιας έρευνας
μάρκετινγκ.

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση
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Εμπορικό Δίκαιο

Στόχος του θέματος αυτού είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους
συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές
δικαίου που επηρεάζει και διέπει τον ρόλο τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Επιχειρηματικότητα

Στόχος του θέματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να
κατανοήσουν τη σημασία και την αξία της επιχειρηματικότητας και της
επιχειρηματικής διαδικασίας στη σύγχρονη οικονομία. Επιπρόσθετα, το
θέμα έχει ως στόχο να μεταδώσει τόσο τις θεωρητικές όσο και τις πρακτικές
έννοιες της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Διπλωματική Εργασία

Όλοι οι συμμετέχοντες αναμένεται να υποβάλουν, ως βασική προϋπόθεση
απονομής του πτυχίου, διπλωματική εργασία. Ο στόχος της εργασίας είναι
να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μελετήσουν σε βάθος ένα
θέμα του ενδιαφέροντος του οργανισμού τους, να αναλύσουν διεξοδικά
μια συγκεκριμένη περίπτωση και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπε -
ράσματα και εισηγήσεις.

Απονομή Βραβείου από εκπρόσωπο της εταιρείας Green Dot (Cyprus)
στην πρωτεύσασα απόφοιτο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 2015/2016
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

Στόχος του θέματος είναι να ενημερώσει τους φοιτητές για τον ακαδημαϊκό
κλάδο της δημόσιας διοίκησης, τόσο ως διοίκησης που αποσκοπεί στη
διασφάλιση της ισονομίας, της διαφάνειας και του ελέγχου των δικαιωμάτων
των πολιτών, όσο και ως μάνατζμεντ. Το επίκεντρο του θέματος είναι η
κατανόηση της διαφοράς μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, καθώς και η εξέλιξη του κλάδου της Δημόσιας Διοίκησης.

Η Δημόσια Διοίκηση στην Κύπρο/Οργάνωση και Λειτουργία του
Δημόσιου Τομέα

Στόχος του θέματος είναι να παρέχει στους φοιτητές όσο το δυνατόν πιο
σφαιρική και επιστημονική ενημέρωση για τον κλάδο της Δημόσιας
Διοίκησης και για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
στην Κύπρο, η οποία, κυρίως, περιλαμβάνει την Κυβέρνηση, τη Δημόσια
Υπηρεσία, τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς,
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Οργανισμούς/Υπη-
ρεσίες/Θεσμούς που δημιουργήθηκαν λόγω της ένταξης της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξετασθεί, επίσης, η Νομοθετική και η Δικαστική
εξουσία.

Με το τέλος της ενότητας αυτής οι φοιτητές θα γνωρίζουν σε ικανοποιητικό
βαθμό το σύνθετο περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείται η Δημόσια
Διοίκηση στην Κύπρο και θα γνωρίζουν τα κυριότερα όργανα άσκησης
δημόσιας εξουσίας.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα

Στόχος αυτού του θέματος είναι η παροχή στους συμμετέχοντες, της
ευκαιρίας να αντλήσουν πρακτικές εμπειρίες στα σημαντικότερα θέματα
που καλύπτει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα το
εργαστήρι περιλαμβάνει ασκήσεις στην επιλογή και πρόσληψη προσω-
πικού, αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, και μελέτες
περιπτώσεων που άπτονται θεμάτων καθορισμού στόχων και πολιτικής σε
σχέση με τη λειτουργία του τμήματος προσωπικού.

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο 

Στόχος του θέματος αυτού είναι να προετοιμάσει τα μελλοντικά διευθυντικά
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στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις
νομικές πτυχές της δράσης τους σε θέματα προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα,
θα διδαχθούν τι πρέπει να προσέχουν για να τηρούν τη νομιμότητα όταν
αξιολογούν υπαλλήλους, όταν λαμβάνουν μέρος σε συμβουλευτικές
επιτροπές ή επιτροπές εξετάσεων, όταν παρουσιάζονται ενώπιον της ΕΔΥ
ή αντίστοιχων οργάνων κ.ά. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή ως προς το
ποιες είναι οι νομολογιακές αρχές που ισχύουν για τα θέματα των
διορισμών, των προαγωγών, των μεταθέσεων και των πειθαρχικών
παραπτωμάτων, όπως έχουν διαμορφωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Διεύθυνση Έργου και Ποιότητας στον Δημόσιο Τομέα

Στόχος του θέματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν
τα οφέλη που έχουν η βελτίωση της ποιότητας και η αποτελεσματική
διαχείριση έργων στον Δημόσιο Τομέα. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν/ενημε -
ρωθούν για τις τεχνικές και τα συστήματα/προγράμματα βελτίωσης της
ποιότητας και θα έλθουν σε επαφή και θα χρησιμοποιήσουν τις πρακτικές
τεχνικές και τα εργαλεία της διαχείρισης έργου.

Προϋπολογισμοί και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών στον Δημόσιο
Τομέα

Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην
Οικονομική Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα. Μεταξύ των θεμάτων που
καλύπτονται, περιλαμβάνονται οι δημόσιες ενισχύσεις και ο κρατικός
παρεμβατισμός, ο έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων έργων και ο ρόλος της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Διπλωματική Εργασία

Όλοι οι συμμετέχοντες αναμένεται να υποβάλουν, ως βασική προϋπόθεση
απονομής του πτυχίου, διπλωματική εργασία. Ο στόχος της εργασίας είναι
να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μελετήσουν σε βάθος ένα
θέμα του ενδιαφέροντος του οργανισμού τους, να αναλύσουν διεξοδικά
μια συγκεκριμένη περίπτωση και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπε -
ράσματα και εισηγήσεις.
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Απαιτούμενα Προσόντα
Τα προσόντα που απαιτούνται για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι:
• Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής

γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(ΕΔΥ).

• Επιτυχία στη γραπτή ή/και προφορική εξέταση για εισδοχή στο
Πρόγραμμα.

Σε φοιτητές με αναπηρίες και μαθησιακά προβλήματα παρέχονται
διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους στις γραπτές ή και προφορικές
εξετάσεις καθώς, επίσης, και άλλες διευκολύνσεις που θα κριθούν
αναγκαίες.

Γλώσσα Διδασκαλίας και Δίδακτρα
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Τα δίδακτρα για κάθε ενότητα καταβάλλονται στην αρχή κάθε μίας και
έχουν ως ακολούθως*:

Ενότητα Πρώτη €900,00
Ενότητα Δεύτερη €900,00
Ενότητα Τρίτη €426,00
Ενότητα Τέταρτη €600,00
Ενότητα Πέμπτη €600,00

€3.426,00
*Μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του παρόντος βιβλιαρίου



Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Πτυχιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρέπει να
συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη
στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στο ΜΙΔ
μέχρι την Τετάρτη  17 Ιανουαρίου 2018.

Η γραπτή εξέταση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα διεξαχθεί το Σάββατο,
20 Ιανουαρίου 2018.

Ακαδημαϊκές Διευκολύνσεις

Βιβλιοθήκη
Η βιβλιοθήκη του ΜΙΔ περιέχει μια ολοκληρωμένη σειρά από βιβλία,
περιοδικά, κυβερνητικές εκδόσεις και DVDs. Υπάρχει επίσης αριθμός
ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για
χρήση τους από τους φοιτητές. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σύνδεσης
Wi-Fi.

Αθλητικό Κέντρο
Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και το
Γυμναστήριο του Αθλητικού Κέντρου που βρίσκεται στο πρώην Ανώτερο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ).
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Το Συμβούλιο του ΜΙΔ
– Βασιλική Χατζηαδάμου Ανώτερη Λειτουργός Κέντρο Παραγωγικότητας 

(Πρόεδρος) Παραγωγικότητας Κύπρου

– Κυπριανός Νικολαΐδης Προϊστάμενος ΜΙΔ Κέντρο Παραγωγικότητας 
(Αντιπρόεδρος) Κύπρου

– Μάριος Μιχαηλίδης Προϊστάμενος Κυπριακή Ακαδημία 
Δημόσιας Διοίκησης

– Δρ Ελένη Μελή Πρώτη Λειτουργός Διεύθυνση Ανώτερης και 
Εκπαίδευσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού

– Ιωάννα Κλεάνθους Διευθύντρια Γενική Διεύθυνση 
Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 
Ανάπτυξης

– Γιάννης Μουρουζίδης Διευθυντής Έρευνας & Αρχή Ανάπτυξης
Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού

– Παρασκευάς Αναστασίου Προϊστάμενος Τμήμα Ενεργειακής 
Πολιτικής, Ομοσπονδία 
Εργοδοτών & Βιομηχάνων

– Όθωνας Θεοδούλου Πρόεδρος ΕΒΕ Λάρνακας
– Γιώργος Ματθαιόπουλος Διοικητικός Επαρχιακή Διοίκηση

Λειτουργός Α' Λευκωσίας
– Δρ Παναγιώτης Αγγελίδης Καθηγητής Τμήμα Παιδαγωγικών 

Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

– Δρ Μαρία Ηλιοφώτου Αναπληρώτρια Τμήμα Επιστημών 
Καθηγήτρια της Αγωγής, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου
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Ακαδημαϊκό Προσωπικό
του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΜΙΔ αποτελείται από μόνιμο
προσωπικό και εξωτερικούς εισηγητές.

Μόνιμο προσωπικό

Ντίνος Καθητζιώτης • Διευθυντής ΜΙΔ

Άκης Νικολαΐδης • Προϊστάμενος ΜΙΔ

Αντώνης Άνιφτος

Μαρία Νικολάου-Χρίστου 

Βασιλική Χατζηαδάμου

Νίκος Φιλίππου

Δρ Γιώργος Χωραττάς

Κάτια Καλογέρη-Δημητρίου

Μελίνα Νεοφύτου

Βαθούλα  Αντωνιάδου

Σοφία Ευριπίδου

Χριστιάνα Χριστοδούλου

Αντρέας Στυλιανού

Έλενα Χριστοδουλίδου

Κατερίνα  Κόκκινου

Δρ Παύλος Παναγή

Δρ Χριστόφορος Μαρκίδης

Ζήνωνας Κληρίδης

Χρίστος Τσίτσιος Καπετάνιος
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– Δρ Ντάινα Αναστασίου Καθηγήτρια πανεπιστημίου

– Δρ Πάρις Βογαζιανός Καθηγητής

– Βάσος Γεωργίου Εμπειρογνώμονας

– Δρ Ανδρέας Ευσταθιάδης Καθηγητής πανεπιστημίου

– Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματίας/Σύμβουλος

– Γιώργος Κόκου Σύμβουλος

– Σταυριάνα Κοφτερός Σύμβουλος

– Δρ Μαρία Μιχαηλίδη Καθηγήτρια πανεπιστημίου

– Χρίστος Νικολάου Ανώτερος Λογιστής

– Αννίτα Πέτρου Ψυχολόγος/Σύμβουλος

– Δρ Μελίτα Χαρίτου Καθηγήτρια πανεπιστημίου

– Δρ Σπύρος Χατζηδάκης Καθηγητής πανεπιστημίου

– Γιάννα Χατζηχάννα Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας

– Στυλιανός Χριστοφόρου Δικηγόρος

– Γιώργος Χρυσαφίνης Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός

Εξωτερικοί Συνεργάτες/Εισηγητές του ΜΙΔ

Άκης Νικολαΐδης
(Προϊστάμενος ΜΙΔ)

Τηλ.: 22806117
Ηλ-ταχ: knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy

Γραμματεία, ΜΙΔ 
Ειρήνη Δημητρίου-Έλληνα

Τηλ.: 22806131, 22806000
Ηλ-ταχ: idemetriou@kepa.mlsi.gov.cy 

Τηλεομ.: 22376872
Ηλ-ταχ: mim@kepa.mlsi.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mim.ac.cy
Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

Λεωφ. Καλλιπόλεως 77
Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία
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