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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (M.Sc.)  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  

 

1. Κατά την περίοδο του 3ου εξαμήνου για το πλήρους φοίτησης και του 4ου εξαμήνου για το 

μερικής φοίτησης πρόγραμμα, οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΔΠΜΣ αναλαμβάνουν την 

συγγραφή της Διπλωματικής τους εργασίας. Η εκπόνηση της Διπλωματικής είναι 

υποχρεωτική για τους φοιτητές του πλήρους φοίτησης προγράμματος και προαιρετική για 

τους φοιτητές του μερικής φοίτησης προγράμματος οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής 

ανάμεσα σε 3 υποχρεωτικά μαθήματα και συγγραφή διπλωματικής. 

 

2. Ο κάθε φοιτητής υποβάλει αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή στην οποία αναγράφεται ο 

προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος Επιβλέπων 

Καθηγητής.  

 

3. Η διπλωματική βαθμολογείται από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (που απαρτίζεται από 

τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο εξεταστές καθηγητές)  και ο φοιτητής οφείλει να την 

υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. 

 

4. Η ΔΕ θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου στην Tριμελή Eξεταστική Eπιτροπή 

για τα τμήματα πλήρους φοίτησης και μέχρι έξι μήνες μετά την τελευταία εξεταστική 

περίοδο για τα τμήματα μερικής φοίτησης.  

 

5. H υποστήριξη της ΔΕ γίνεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η αξιολόγηση της ΔΕ 

στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την 

εμβάθυνση και ανάλυση, την σύνθεση και την ποιότητα.  Μετά την υποστήριξή της, 

καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Για την 

καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό αξιολόγησης, υποβάλλεται στη 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών.  
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6. Προτείνεται η διπλωματική να έχει επιδοθεί στον επιβλέποντα καθηγητή για την υποβολή 

τελικών παρατηρήσεων και σχολίων τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία τελικής 

κατάθεσης. 

 

7. Όταν ο επιβλέπων καθηγητής εγκρίνει το τελικό προσχέδιο της διπλωματικής εργασίας, η 

εργασία υποβάλλεται σε έλεγχο στο σύστημα αποφυγής λογοκλοπής Turnitin (από τον 

καθηγητή ή τη γραμματεία)  και ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου ο φοιτητής είτε 

προβαίνει σε περαιτέρω διορθώσεις είτε προχωρά στην τελική κατάθεση της εργασίας στους 

εξεταστές (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή, κατόπιν συνεννόησης με τον εξεταστή 

καθηγητή). 

 

8. Μετά την τελική κατάθεση της εργασίας στους εξεταστές καθηγητές, ο φοιτητής επικοινωνεί 

με την τριμελή εξεταστική επιτροπή  προκειμένου να ορίσουν τη μέρα και ώρα που θα 

παρουσιάσει/υποστηρίξει τη διπλωματική εργασία ενώπιον τους.  

 

9. Μετά τη βαθμολόγησή  της, η Διπλωματική εργασία κατατίθεται από τον φοιτητή 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο 

«ΠΥΞΙΔΑ» της βιβλιοθήκης   του  Πανεπιστημίου. 

(http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=manuals). Η ηλεκτρονική κατάθεση είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος.  

 

10. Η καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης της Διπλωματικής Εργασίας είναι η 31η Ιανουαρίου 

του τρίτου εξαμήνου για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και η 30η Σεπτεμβρίου του 

τέταρτου εξαμήνου για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν 

να παραταθούν το μέγιστο κατά ένα μήνα μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του φοιτητή στη 

Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 

καθηγητή του, προκειμένου ο φοιτητής να αποφοιτήσει μέσα στην προβλεπόμενη διάρκεια 

ολοκλήρωσης σπουδών του Προγράμματος. Aν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική 

του εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιούται παράταση έως δύο 

έτη μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση της Σ.Ε. του 

Προγράμματος. 

 

11. Παράδοση της εργασίας πέραν των προαναφερθεισών προθεσμιών είναι δυνατή το 

αργότερο εντός των δύο επόμενων ακαδημαϊκών ετών κατά τις αντίστοιχες προθεσμίες 

και, εφόσον η εργασία κριθεί επιτυχής, συνεπάγεται αποφοίτηση με την ακαδημαϊκή σειρά 

φοιτητών που αποφοιτά τότε.  

 

12. Σε περίπτωση μη παράδοσης της ΔΕ εντός των άνω χρονικών ορίων ο φοιτητής διαγράφεται. 

Σε περίπτωση αποτυχίας στην διπλωματική εργασία, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί 

για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις (3) μήνες, ούτε αργότερα από έξι (6) μήνες, από 

την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από 

το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ε.Π.Σ. 

http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=manuals
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13. Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό 

σημαίνει ότι μέσω αυτής ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση του 

επιστημονικού πεδίου της εργασίας. 

 
14. Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται από διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών ή από μέλη ΔΕΠ από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα που 

εμπλέκονται στη διδασκαλία του προγράμματος.  

 
15. Ένα Μέλος ΔΕΠ μπορεί να είναι υπεύθυνος/η ως Επιβλέπων Καθηγητής το πολύ σε επτά (7) 

Διπλωματικές εργασίες. Υπέρβαση του ορίου αυτού επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και μετά από σχετική έγκριση από την Σ.Ε. του ΔΠΜΣ. 

 

16. Η γλώσσα συγγραφής της Διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική. Σε περίπτωση 

συγγραφής της εργασίας στα ελληνικά, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και 

μετάφραση του τίτλου της εργασίας στην αγγλική γλώσσα.  

 

17. Το συνολικό μέγεθος της Διπλωματικής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 35 χιλιάδων 

λέξεων, εξαιρουμένης της Βιβλιογραφίας και των σχετικών Πινάκων. Η γραμματοσειρά 

προτείνεται να είναι Times New Roman 12 και το διάστιχο 1,5. 

 

18.  Η δομή της Διπλωματικής εργασίας  πρέπει να έχει ως εξής:  

 
α)  Στην 1η σελίδα (εξώφυλλο) θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω: 

- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

- Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

- Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης 

-     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 

- Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας 

- Ονοματεπώνυμο 

-  Η φράση «Διπλωματική εργασία υποβληθείσα προς μερική εκπλήρωση των απαραίτητων    

προϋποθέσεων για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» 

- Ημερομηνία  

      (Δες σχετικό υπόδειγμα ως Επισυναπτόμενο 2) 

 
β)  Στη 2η σελίδα τα ονόματα του Επιβλέποντος Καθηγητή και των Εξεταστών Καθηγητών      (Δες 

σχετικό υπόδειγμα ως Επισυναπτόμενο 3) 

 

γ) Στη 3η σελίδα θα υπάρχει πίνακας περιεχομένων. 
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δ)  Στην 4η σελίδα, περίληψη του κειμένου της Διπλωματικής εργασίας, μέχρι δύο σελίδες.  

 

ε)  Κείμενο της Διπλωματικής εργασίας. 

 

στ)  Βιβλιογραφία, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές του European Economic 

Review στο τέλος του Κειμένου. 

 

ζ) Οι υποσημειώσεις, οι πίνακες, τα διαγράμματα και οι εξισώσεις θα πρέπει να έχουν συνεχή 

αρίθμηση σε κάθε κεφάλαιο. 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
 
 
   
 

Δ Η Λ Ω Σ Η  
 
 
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή  φοιτητής/τρια ..........................................................…………...................... 
 
δηλώνω ότι το θέμα της Διπλωματικής μου εργασίας είναι: ……………………………………………………... 
 
..........................................................................................................................………………….…………. 
 
Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Εξεταστής/τρια Καθηγητής/τρια [1]: ………………………………………………………………………………….………            
 
Εξεταστής/τρια Καθηγητής/τρια [2]: …………………………………………………………………………………..……..            
 
Το θέμα της Διπλωματικής μου εργασίας εμπίπτει στην Ερευνητική Περιοχή: ……..... 
 (Συμπλήρωσε με το κατάλληλο γράμμα ή γράμματα από τον συνοδευτικό πίνακα) 
 

Ο/Η   Δηλών/ούσα 
 
 

______________________________________ 
 (Υπογραφή) 

Εγκρίνεται 
 
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια                         Ο/Η Εξεταστής/τρια Καθηγητής/τρια [1] 
 
 
  _________________________________      ______________________________________ 
                     (Υπογραφή)                (Υπογραφή) 
                     

Ο/Η Εξεταστής/τρια Καθηγητής/τρια [2] 
 

__________________________________ 
(Υπογραφή) 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1 (συνέχεια) 

 

Κατηγορίες Ερευνητικών Περιοχών 

(σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Journal of Economic Literature) 
 

A General Economics and Teaching 

B History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches 

C Mathematical and Quantitative Methods 

D Microeconomics 

E Macroeconomics and Monetary Economics 

F International Economics 

G Financial Economics 

H Public Economics 

I Health, Education, and Welfare 

J Labor and Demographic Economics 

K Law and Economics 

L Industrial Organization 

M Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting 

N Economic History 

O Economic Development, Technological Change, and Growth 

P Economic Systems 

Q Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological 

Economics 

R Urban, Rural, and Regional Economics 

Y Miscellaneous Categories 

Z Other Special Topics 

http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=A
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=B
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=C
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=D
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=E
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=F
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=G
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=H
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=I
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=J
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=K
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=L
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=M
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=N
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=O
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=P
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=Q
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=Q
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=R
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=Y
http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php?class=Z
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 2 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 
 
 
 
 
 

Διπλωματική εργασία υποβληθείσα προς μερική εκπλήρωση 
των απαραιτήτων προϋποθέσεων 

για την απόκτηση του 
 Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αθήνα  
[μήνας, έτος] 
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 3 

 
 
 
 
 
 
Επιβλέπων καθηγητής:  Ονοματεπώνυμο και Πανεπιστήμιο επιβλέποντος καθηγητή 
 
 
 
 
 
 
Εξεταστής καθηγητής: Ονοματεπώνυμο και Πανεπιστήμιο 1ου εξεταστή 
 
 
 
 
 
 
Εξεταστής καθηγητής: Ονοματεπώνυμο και Πανεπιστήμιο 2ου εξεταστή 
 

 

 


