
Κέντρο Μελετών 
& Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

UoA Center for Financial Studies

Knowledge

Excellence

Societal impact



Η προώθηση της μελέτης και της εφαρμοσμένης έρευνας χρηματοοικονομικών και
ευρύτερα οικονομικών αναπτυξιακών θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν
στην Ελληνική οικονομία
Η συμμετοχή σε προσπάθειες εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν στην
αναπτυξιακή διαδικασία
Η ανάπτυξη τραπεζών πληροφοριών - δεδομένων για τις διεθνείς και Ελληνικές
αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μελέτη της
χρηματοοικονομικής επιστήμης και για τη βιβλιογραφία στις οικονομικές
επιστήμες
Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης πτυχιούχων ΑΕΙ και στελεχών
επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διοίκησης
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλων επιχειρήσεων, σε νέες μεθόδους και
νέα προϊόντα
Η παροχή κατάρτισης και ειδικών εφαρμοσμένων γνώσεων σε πτυχιούχους, ώστε
να διευκολύνεται η επαγγελματική τους αξιοποίηση στην αναπτυσσόμενη και
διαρκώς διαφοροποιούμενη Ελληνική χρηματοοικονομική αγορά και πέραν αυτής
Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, καθώς και οργανισμούς ή επιχειρηματικούς φορείς, στο πλαίσιο των
παραπάνω στόχων και επιδιώξεων
Η παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
υπό τη μορφή της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου, σε
επίπεδο μελετών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και
συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα
Η διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών
άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών κ.λ.π. 
Η οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων με
ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των
στόχων και την καθιέρωση του Εργαστηρίου

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) λειτουργεί από το
1990 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σκοπός του Κέντρου είναι η μελέτη θεμάτων της
οικονομικής και διοίκησης των επιχειρήσεων και της χρηματοοικονομικής επιστήμης
και η προώθηση της κατάρτισης στα θέματα αυτά. Ειδικότερα, μέσω του ΚΕΜΕΧ
επιδιώκεται:

Μάθετε για το ΚΕΜΕΧ

Το εργαστήριο στελεχώνεται από:

μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του ΕΚΠΑ, και άλλων ελληνικών
και ξένων Πανεπιστημίων 
μεταδιδακτορικούς ερευνητές
διδάκτορες 
στελέχη της αγοράς με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο και εμπειρία
υποψήφιους διδάκτορες 



Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς (ΝΠ)
Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών σε Κινητές Αξίες (α1) 
Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα (α2)  
Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Κινητές Αξίες (β1) 
Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Παράγωγα (β) 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πελατών (γ)
Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (δ)
Ειδικά θέματα (ε)
Ειδικά θέματα (στ1)
Ειδικά θέματα (στ2)

Σεμινάρια Πιστοποίησης Στελεχών Κεφαλαιαγοράς:

  Ανάπτυξη της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης δημοσίων και
ιδιωτικών φορέων και την κατάρτιση εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων
προγραμματισμού / διοίκησης / χρηματοδότησης, για την ενίσχυση της καινοτομίας
και της παραγωγής (ειδών και υπηρεσιών), της οργάνωσης της ναυτιλίας, των πηγών
ενέργειας και της ανάδειξης νέων προϊόντων (π.χ., «έξυπνα» Λιμάνια και Πλοία), στο
πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, τη διασύνδεση της γαλάζιας ανάπτυξης με άλλες
κάθετες δραστηριότητες και υπηρεσίες (π.χ., «έξυπνες πόλεις», εφοδιαστική
αλυσίδα), τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία κινήτρων ανάδειξης
οικονομικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό
αλλά και περιφερειακό / τοπικό επίπεδο.
 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Γαλάζιας Ανάπτυξης και στην Δημιουργία Συμφώνου
Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με συμμετοχή Νησιωτικών
Περιφερειών της χώρας, ΟΤΑ, Οργανισμούς Λιμένων, άλλους δημόσιους
οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων,
τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, εταιρίες χρηματοδότησης.

Τα μέλη του ΚΕΜΕΧ δραστηριοποιούνται προς την ευόδωση των στόχων του Κέντρου
Αριστείας και ιδιαίτερα στην:

1.

2.

Το ΚΕΜΕΧ στο Κέντρο Αριστείας «Γαλάζια Ανάπτυξη -
Nαυτιλιακή Eπιχειρηματικότητα - Θαλάσσιο Περιβάλλον -
Νησιωτικότητα» του ΕΚΠΑ:

 Αγορές Xρήματος και Kεφαλαίου 
 Τραπεζική Αγορά 
 Αγορά Eνέργειας
 Αγορά Ακινήτων 
 Ναυτιλιακή Αγορά 
 Eναλλακτικές Επενδύσεις 
 Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική
 Χρηματοδότηση - Εξαγωγές - Θεσμικό Πλαίσιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 Εξαγωγικοί Κλάδοι - Επενδύσεις στην Ελληνική Οικονομία 
 Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές FinTech στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στις    

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
 αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Το επιστημονικό ενδιαφέρον του ΚΕΜΕΧ επικεντρώνεται σε:



Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διοίκηση (Financial Analysis & Management)
Fintech-cryptocurrencies
Alternative Investments
Real Estate Finance
Διαχείριση Κινδύνων/Risk Management
Εσωτερικός Έλεγχος/Internal Audit
Energy Finance and Risk Management
Crisis Management
Business Valuation & Intangible Assets
Local Government Management
Practical statistics and econometrics for managers 
Financial Analysis of Credit and Liquidity Risk in Banking 
Insolvency, Market and Systemic Market Risk in Banking 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών / Management
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων/ HR Management
Sustainable Finance & Banking

Εξειδικευμένα (tailor - made) Σεμινάρια (δια ζώσης ή / και 
εξ αποστάσεως) :

Οι κυριότεροι πελάτες μας:

Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59, Αθήνα, 5ος όροφος, Γραφείο 504

210 368 9449 / 9433 
UoA Center for Financial Studies
http://cfs.econ.uoa.gr
cfs@econ.uoa.gr


