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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4785/02.07.2018 απόφασης της 15ης/21.6.2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Β’ 2727) περί ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 5517/5.09.2019 απόφαση της 15ης/ 18.07.2019/5 συνεδρίασης της Συγκλήτου (Β’ 3465).

2

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 3314/16.06.2020 απόφασης της 8ης/07.05.2020/13 συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Β’ 2635) περί ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους/
MSc in Business Economics with Analytics» του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3

Τροποποίηση της υπ΄ άρ. 5053/10.07.2018 απόφασης της 15ης/21.06.-02.07.2018/6 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Β’ 3644) περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ.
με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 5521/05.09.2019 απόφαση της
15ης/18.07.2019/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3515).

4

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Δημόσια
Οικονομική και Πολιτική» (Master of Science in
Applied Public Economics and Policy).

Αρ. Φύλλου 5969

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6827
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4785/02.07.2018 απόφασης της 15ης/21.6.2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 2727) περί ίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με
την υπ΄αρ. 5517/5.09.2019 απόφαση της 15ης/
18.07.2019/5 συνεδρίασης της Συγκλήτου (Β’ 3465).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 30
έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005, «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ιδίως τα άρθρα 14 και 15
5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),
6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017
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ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
7. Την υπ’ αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4ΜΔΝ1-1) πράξη του Πρύτανη περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
01.09.2020 έως 31.08.2021,
8. Το υπ’ αρ. 11086/18.07.2019 έγγραφο της (Α.ΔΙ.Π),
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
9. Την υπ’ αρ. 4785/02.07.2018 απόφαση της 15ης/
21.6.2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 2727) περί ίδρυσης
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5517/5.09.2019
απόφαση της 15ης/18.07.2019/5 συνεδρίασης της Συγκλήτου (Β’ 3465),
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (3η/17.09.2020 συνεδρίαση), που
αφορά στην τροποποίηση της ως άνω (9) απόφασης, η
οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 5871/30.10.2020 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
11. Την υπ’ αρ. 5918/02.11.2020 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην ως άνω (10)
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης,
12. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
δεν επιφέρουν αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα
(μελέτη σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα υπό
στοιχεία Ο.Π.Α. 5173/29.07.2019 έγγραφα (αρ. πρωτ.
εισερχομένων ΥΠΑΙ.Θ. 7136/31.07.2019), καθώς και στα
λοιπά άρθρα της εισήγησης για την ίδρυση του Π.Μ.Σ.
με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά», η οποία με την υπ’ αρ. 4785/02.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β’ 2727) και τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 5517/5.09.2019 (Β’ 3465) όμοια, μετά από την
παρέλευση άπρακτης της αποκλειστικής προθεσμίας
των 30 ημερών από την κοινοποίησή της στην Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
13. Την υπ’ αρ. 6102/18.11.2020 κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Συγκλήτου στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και το γεγονός ότι παρήλθε
άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε-
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ρών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για
την αναπομπή της ως άνω απόφασης,
14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ή του προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 «Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» της υπ’ αρ.
4785/02.07.2018 απόφασης της 15ης/ 21.6.2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 2727) περί ίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5517/5.09.2019 (Β’ 3465) απόφαση
της 15ης/18.07.2019/5 συνεδρίασης της Συγκλήτου, ως
ακολούθως:
«2. Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων
και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως
εξής:
Α΄ εξάμηνο

ΠΜ

Βιομηχανική Οργάνωση και Στρατηγική

7,5

Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι

7,5

Θεωρία Παιγνίων & Στρατηγικές Αποφάσεις με
εφαρμογές στα Οικονομικά

7,5

Σύνολο Α΄ εξαμήνου

30

Β’ εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Οικονομικά των επιχειρήσεων και Στρατηγικές
Επιχειρηματικές Αποφάσεις

6

Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και
Χρηματοοικονομικά

6

Μάθημα Επιλογής 1*

6

Μάθημα Επιλογής 2*

6
Σύνολο Β’ εξαμήνου

30

Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο Γ’ εξαμήνου

30

* Ενδεικτική λίστα προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής:
1. Στρατηγικές Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού.
2. Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση.
3. Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση.
4. Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου.
5. Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική.
6. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 6828
(2)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 3314/16.06.2020 απόφασης της 8ης/07.05.2020/13 συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Β’ 2635) περί ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους/
MSc in Business Economics with Analytics» του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 30
έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005, «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ιδίως τα άρθρα 14 και 15
5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),
6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
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7. Την υπ΄αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4ΜΔΝ1-1) πράξη του Πρύτανη περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
01.09.2020 έως 31.08.2021,
8. Το υπ’ αρ. 11086/18.07.2019 έγγραφο της (Α.ΔΙ.Π.)
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
9. Την υπ’ αρ. 3314/16.06.2020 απόφαση της 8ης/
07.05.2020/13 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 2635) περί ίδρυσης
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους/
MSc in Business Economics with Analytics» του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (3η/17.09.2020 συνεδρίαση), που
αφορά στην τροποποίηση της ως άνω (9) απόφασης, η
οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 5870/30.10.2020 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
11. Την υπ’ αρ. 5917/02.11.2020 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην ως άνω (10) απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,
12. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν
επιφέρουν αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα (μελέτη
σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας
και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν στην Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα υπό στοιχεία Ο.Π.Α.
2667/13.05.2020 έγγραφα (αρ. πρωτ. εισερχομένων
Υ.ΠΑΙ.Θ. 55668/14.05.2020), καθώς και στα λοιπά άρθρα
της εισήγησης για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους», η οποία
με την υπ’ αρ. 3314/16.06.2020 απόφαση της Συγκλήτου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β’ 2635), μετά από την παρέλευση άπρακτης της αποκλειστικής προθεσμίας των 30 ημερών από την κοινοποίησή
της στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
13. Την υπ’ αρ. 6101/18.11.2020 κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Συγκλήτου στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και το γεγονός ότι παρήλθε
άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για
την αναπομπή της ως άνω απόφασης,
14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ή του προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 «Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» της υπ’ αρ.
3314/16.06.2020 απόφασης της 8ης/ 07.05.2020/13
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συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ 2635) περί ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους/MSc
in Business Economics with Analytics» του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως
ακολούθως:
«2. Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων
και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως
εξής:
Α΄ εξάμηνο

ΠΜ

Βιομηχανική Οργάνωση και Στρατηγική

7,5

Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι

7,5

Αναλυτικές και Υπολογιστικές μέθοδοι
δεδομένων για Οικονομολόγους

7,5

Σύνολο Α΄ εξαμήνου

30

Β’ εξάμηνο
Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και
Χρηματοοικονομικά

6

Εφαρμογές Αναλυτικών Μεθόδων στην
Επιχειρηματική Οικονομική και
στρατηγική

6

Μάθημα Επιλογής 1*

6

Μάθημα Επιλογής 2*

6

Μάθημα Επιλογής 3*

6
Σύνολο Β’ εξαμήνου

30

Γ’ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο Γ’ εξαμήνου

30

* Ενδεικτική λίστα προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής
α. Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις με
εφαρμογές στα Οικονομικά
β. Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού
γ. Εταιρική Διακυβέρνηση
δ. Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου
ε. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
στ. Συμπεριφορική Οικονομική
ζ. Οικονομικά της καινοτομίας
η. Οικονομικά του Περιβάλλοντος
θ. Εμπειρική Βιομηχανική Οργάνωση
ι. Ποσοτική Χρηματοοικονομική
ια. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Τεύχος B’ 5969/31.12.2020

Αριθμ. 6829
(3)
Τροποποίηση της υπ΄ άρ. 5053/10.07.2018 απόφασης της 15ης/21.06.-02.07.2018/6 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3644) περί επανίδρυσης
του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χρηματοοικονομική και
Τραπεζική» των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 5521/05.09.2019
απόφαση της 15ης/18.07.2019/7 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3515).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 30
έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και ιδίως τα άρθρα 14 και 15
5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),
6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
7. Την υπ’ αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4ΜΔΝ1-1) πράξη του Πρύτανη περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
01.09.2020 έως 31.08.2021,
8. Το υπ’ αρ. 16218/16.06.2020 έγγραφο της Εθνικής
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), από το οποίο
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προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
9. Το υπ’ αρ. 11086/18.07.2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
10. Την υπ’ αρ. 5053/10.07.2018 απόφαση της
15ης/21.06.-02.07.2018/6 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3644)
περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» των Τμημάτων Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 5521/05.09.2019 (Β’ 3515) απόφαση της
15ης/18.07.2019/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
11. Την απόφαση της 7ης/10.07.2020 συνεδρίασης
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική», που αφορά
στην τροποποίηση της ως άνω (10) απόφασης, η οποία
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 5869/30.10.2020 έγγραφο
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής,
12. Την υπ’ αρ. 5919/02.11.2020 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην ως άνω (10) απόφαση
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»,
13. Την υπ’ αρ. 6103/18.11.2020 κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Συγκλήτου στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και το γεγονός ότι παρήλθε
άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για
την αναπομπή της ως άνω απόφασης,
14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(π.δ. 63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
α. Την τροποποίηση της ενδεικτικής λίστας προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 4 «Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» και του άρθρου 7 «Αριθμός Εισακτέων» της υπ’ αρ. 5053/10.07.2018
απόφασης της 15ης/21.06.- 02.07.2018/6 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Β’ 3644) περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» των Τμημάτων Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5521/05.09.2019 (Β’ 3515) απόφαση
της 15ης/18.07.2019/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:
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«Άρθρο 4
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων
3…..Ενδεικτική λίστα προσφερόμενων μαθημάτων
επιλογής:
• Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και
Τραπεζών
• Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις με
Εφαρμογές στα Οικονομικά
• Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
• Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
• Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικές Διαχείρισης στη Χρηματοοικονομική
• Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση
• Επενδύσεις με Υπολογιστικές και Στατιστικές μεθόδους και η Μικροδομή των Αγορών
• Ειδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική.».
«Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’
έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και εξήντα
(60) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 20208679
(4)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Δημόσια
Οικονομική και Πολιτική» (Master of Science in
Applied Public Economics and Policy).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 30
έως και 37, 43 έως και 45 και 85 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
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ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/2211-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και δ) 227378/Ζ1 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 617) (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ)
περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4)
ετών, από 1-12-2017 έως 30.11.2021 2021 και την υπό
στοιχεία 133541/Ζ1/29-8-2019 απόφαση της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ)
(Υ.Ο.Δ.Δ. 722) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη
και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
έως 31-08-2022.
8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση του
Πρύτανη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 3η/23.10.2020).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 21η/9-11-2020).
11. Το υπ’ αρ. 944/15.05.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Εφαρμοσμένη Δημόσια
Οικονομική και Πολιτική» (Master of Science in Applied
Public Economics and Policy), ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια
Οικονομική και Πολιτική» είναι η παροχή εκπαίδευσης
υψηλής ποιότητας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην
δημόσια οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του Προγράμματος έχει
διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία
στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η
εξέλιξη του δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στον μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που
απαιτούν οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο δημόσιο
τομέα, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
Οικονομίας.
Το ΠΜΣ έχει σκοπό:
- να εφοδιάσει τους φοιτητές με την θεμελιώδη γνώση
που είναι απαραίτητη για την ενασχόληση στον τομέα
των δημοσίων οικονομικών
- να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα
προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τον
δημόσιο τομέα στο μέλλον
- να προσφέρει ελευθερία επιλογών στον φοιτητή
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καλύπτοντας όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο εύρος θεμάτων μέσω δύο κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής
- να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές
σπουδές διδακτορικού επιπέδου
- να δημιουργήσει ειδικευμένους επιστήμονες, ικανούς
να καλύψουν ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης του δημοσίου τομέα.
Βασική επιδίωξη του ΠΜΣ είναι να εξασφαλίσει στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων
και μεθόδων έρευνας, που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα
της ειδίκευσής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό,
οι διδάσκοντες παράλληλα με τις διαλέξεις τους, όπου
θα παρουσιάζουν τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές
απόψεις για τα επιμέρους θέματα, θα χρησιμοποιούν
κατά περίπτωση και διάφορες άλλες μεθόδους διδασκαλίας, όπως μελέτες περιπτώσεων (case studies),
εφαρμοσμένη έρευνα, παίγνια και προσομοιώσεις με
Η/Υ, σεμιναριακή παρουσίαση θεμάτων κ.λπ., ώστε να
ενισχύεται η απόκτηση γνώσης μέσω πραγματικών
εμπειριών.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (Master of Science in Applied Public
Economics and Policy).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση
τις ανάγκες σε θέματα αποτελεσματικής διαχείρισης των
δημοσίων οργανισμών.
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει
διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Ως γλώσσα
διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν
επιτυχώς σε εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται στις 90 πιστωτικές
μονάδες (ECTS).
Πριν από την έναρξη του πρώτου εξαμήνου προσφέρονται προαιρετικά δύο προκαταρκτικά μαθήματα
«Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» και «Στατιστικές
Μέθοδοι», τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν
να παρακολουθήσουν.
Πριν από την έναρξη του τρίτου εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σεμινάριο με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πολιτική
Ανάλυση».
Τα προκαταρκτικά μαθήματα και το σεμινάριο είναι
χωρίς βαθμολογία, ενώ το μάθημα επιλογής του Γ’ εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» είναι χωρίς βαθμολογία, με
πίστωση τριών μονάδων, χωρίς αυτές να προσμετρούνται στις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για τη λήψη
του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και αναγράφεται
στο Παράρτημα Διπλώματος του Π.Μ.Σ.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δημόσια Πολιτική

Υ

7,5

Φορολογική Πολιτική

Υ

7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι

Υ

7,5

Δημοσιονομική Πολιτική και
Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Υ

7,5

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογή τουλάχιστον δύο Υποχρεωτικών μαθημάτων
Κατεύθυνσης και ένα ή δύο μαθήματα από τα μαθήματα
Ελεύθερης Επιλογής ή/και οποιοδήποτε Υποχρεωτικό
μάθημα της άλλης κατεύθυνσης (Σύνολο 4 μαθημάτων)
(Α) Κατεύθυνση Διοίκησης
(Α1) Στρατηγικός Σχεδιασμός για
Δημόσιους Οργανισμούς

Υ

7,5

(Α2) Καινοτομία, Οργανωσιακή
Αλλαγή και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση

Υ

7,5

(Α3) Ηγεσία και Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού

Υ

7,5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Ε

7,5

(Β) Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
(Β1) Χρηματοοικονομική Διαχείριση
του Δημόσιου Τομέα

Υ

7,5

(Β2) Κώδικας Φορολογικής
Νομοθεσίας

Υ

7,5

(Β3) Αξιολόγηση Δημοσίων
Επενδύσεων

Υ

7,5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

Ε

7,5

Κοινωνική Πολιτική και (Αν)Ισότητα

Ε

7,5

Θέματα Εφαρμοσμένης Δημόσιας
Οικονομικής

Ε

7,5

Ηθική και Διαπραγματεύσεις στο
Δημόσιο Τομέα

Ε

7,5

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ρύθμιση
Αγοράς

Ε

7,5

Δημόσια Επιλογή

Ε

7,5

Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού
Κράτους

Ε

7,5

Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

Ε

7,5

Κεφαλαιαγορές: Ρύθμιση και
Ανταγωνισμός

Ε

7,5

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
Κινδύνων σε Δημόσιες

Ε

7,5

Σεμινάριο Εφαρμοσμένης
Πολιτικής Ανάλυσης

Υ

8

Διπλωματική Εργασία

22

(Ε) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ

90
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Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό (100) άτομα ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ή διδάσκοντες, σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων
του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά
κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και του Τμήματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό €176.400 και αφορά στις λειτουργικές
δαπάνες του Π.Μ.Σ., ενώ το υπόλοιπο 30% εκτιμάται
ενδεικτικά στο ποσό €75.600 και αφορά στην κάλυψη
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Οι κατηγορίες λειτουργικών δαπανών αναλύονται ως εξής:
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Κατηγορίες Δαπανών

Ποσά
σε €

Κατηγορίες Λειτουργικών Δαπανών ΠΜΣ (70%)

176.400

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού

20.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

18.000

Δαπάνες αναλωσίμων

10.400

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του
Π.Μ.Σ.

9.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ.
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

35.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
του Α.Ε.Ι.

35.200

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των
Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.

4.400

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή
(παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017)

4..400

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

30.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας,
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου)

10.000

Λειτουργικές δαπάνες Ιδρύματος (30%)

75.600

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

252.000

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορεί να καλύπτεται από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή
άλλων διεθνών οργανισμών και τέλη φοίτησης, το ύψος
των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 3.600 ευρώ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02059693112200008*

