
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5486 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμη-

ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οικονομική Επιστήμη» των 

Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 17/10-07-2018)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 
45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (Β’4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

3. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέμα-
τα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργει-
ες 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 «Διευκρινήσεις 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 μεταπτυ-
χιακών σπουδών»,

4. τις διατάξεις του ν.4386/2016, (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

5. τις διατάξεις του ν.4009/2011, (Α’ 195), «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

6. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α΄189) και ιδίως τα 
άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ-

τατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων- Παράρτημα διπλώματος» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

7. την 5060/10.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 
15η/21.06.2018) που αφορά στην ίδρυση του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Οικονομική Επιστήμη» των Τμημάτων Οικονομι-
κής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

8. την 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκριση δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω απόφασης από 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

9. το απόσπασμα πρακτικών απόφασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 12η/04.07.2018), που 
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οικονομική Επιστήμη» των Τμημάτων 
Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι-
κονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εγκρίνει:

Τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Οικονομική Επιστήμη» των Τμημάτων Οικονομι-
κής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει ως εξής:

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» ιδρύθηκε με την 
5060/10.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 15η/21.06.2018). 
Διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), του πα-
ρόντος Κανονισμού, ο οποίος έχει καταρτιστεί με απόφαση 
τις Συνελεύσεις των Τμημάτων α) Οικονομικής Επιστήμης 
(συνεδρίαση 12η/04.07.2018), β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών (συνεδρίαση 17η/09.07.2018) και 
τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

1. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» (MSc in 
Economics) αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων 
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο επιστημονικό πε-
δίο της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.

2. Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος είναι: Μα-
κροοικονομική Θεωρία, Μικροοικονομική Θεωρία, θεωρη-
τική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, 
Βιομηχανική Οργάνωση, Δημόσια Οικονομική, Νομισμα-
τική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και 
Ρύθμιση Αγορών, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, 
Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Αποτί-
μηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μα-
θηματικά Οικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας, Οικονο-
μική Ανάπτυξη, Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική.

3. Οι παραπάνω στόχοι θα πραγματοποιηθούν με διδα-
σκαλία υψηλής ποιότητας και ανάπτυξη επιστημονικής 
έρευνας, κατά τρόπο που ανταποκρίνονται τόσο στις απαι-
τήσεις της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης διεθνώς όσο 
και στις ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας.

4. Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το ΠΜΣ ορίζε-
ται στο άρθρο 2 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφωνα 
με το ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) σύμφωνα με 
τον ν.4485 (άρθρο 31, παρ.4).

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. απαρτίζε-
ται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Οικονομικής 
Επιστήμης (επισπεύδων Τμήμα) και Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών, τα οποία έχουν αναλά-
βει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ. για διετή θητεία. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Δι-
ευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από την Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μεταξύ των μελών της Σ.Ε. 
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συ-
ντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:

α) Εισηγείται στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκό-
ντων του ΔΠΜΣ.

β) Ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας.

γ) Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως ενδεικτικά, αιτήσεις 
αναστολής φοίτησης, διαγραφές φοιτητών και αναγνώρι-
σης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαί-
δευση και εισηγείται σχετικά στην Ε.Δ.Ε.

δ) Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. τη σύνθεση της Επιτροπής Αξι-
ολόγησης Υποψηφίων.

ε) Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για ότι αφορά την οικονομική 
διαχείριση των Δ.Π.Μ.Σ. (οικονομικούς προϋπολογισμούς, 
απολογισμούς, έγκριση δαπανών κ.λπ.).

3. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντονιστι-
κής Επιτροπής (Σ.Ε.) και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή 
του με απόφαση της Ε.Δ.Ε., για διετή θητεία. Προεδρεύει 
της Σ.Ε., είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμί-
δας του αναπληρωτή, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Ο 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θη-
τείες. Ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο ν. 4485/2017 
(Α’ 114) και ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε. και καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη.

β) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
του απολογισμού του προγράμματος, τους οποίους υπο-
βάλλει στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση κατόπιν έγκρισης από την 
Σ.Ε.

γ) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών 
πληρωμής των σχετικών δαπανών.

δ) Κατά τη λήξη της θητείας του, συντάσσει αναλυτικό 
απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Δ.Π.Μ.Σ συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση παγίων.

Άρθρο 4 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, ανα-
γνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

2. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγο-
ριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

3. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Οικονομική Επιστήμη» θα δέχεται έως σα-
ράντα (40) εισακτέους και προγραμματίζεται να απασχολεί 
20 διδάσκοντες. Αυτό αντιστοιχεί σε 2 φοιτητές ανά διδά-
σκοντα. Στο παρελθόν, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα Π.Μ.Σ. της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
ήταν περίπου 100 ανά έτος σε σχέση με τον αριθμό των 
περίπου 1159 (ν=4 έτη) ή 1498 (ν+2=6 έτη) προπτυχιακών 
φοιτητών ανά έτος και των 25 διδασκόντων του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης και σε σχέση με τον αριθμό των 
περίπου 600 (ν=4 έτη) ή 850 (ν+2=6 έτη) προπτυχιακών 
φοιτητών και των 26 διδασκόντων του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. 
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και αντα-
ποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κα-
νονισμού.

Άρθρο 5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού.

2. Κάθε Φεβρουάριο δημοσιεύεται και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος προκήρυξη για 
την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. 
με εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της Ε.Δ.Ε., ορί-
ζοντας συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η προκήρυξη υπογράφεται 
από το Διευθυντή του ΔΠΜΣ και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α. 
Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται με ευθύνη του 
Δ.Π.Μ.Σ το οποίο αναλαμβάνει και το σχετικό κόστος. Κατά 
την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και μέχρι 
τη συγκρότηση των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. η απόφαση για 
την προκήρυξη εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών 
καθώς και ο χρόνος προκήρυξης λαμβάνεται από τον Πρό-
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εδρο του διευθύνοντος Τμήματος και υπογράφεται από 
τον ίδιο και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται 
στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή) με μία πρό-
σφατη φωτογραφία.

β) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τε-
λειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/86 
ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης 
πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρί-
ου που ακολουθεί.

γ) Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας (Γ1/C1 ή T2/C2). Όσοι δεν κατέχουν τον απαιτού-
μενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει 
να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή 
τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτού-
μενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση 
αυτού του αποδεικτικού στοιχείου αγγλικής γλώσσας.

δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές.
4. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής 

πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και 
ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην 
προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

α) Βαθμός πτυχίου (ων)
β)Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης
γ) Έτη ολοκλήρωσης σπουδών
δ) Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας
ε) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π.
στ) Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, γνω-

στική εστίαση κ.λπ.)
ζ) Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
5. Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:
α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ 

αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

τυπικά ελάχιστα κριτήρια.
γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν 

τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από την 
Ε.Δ.Ε. και τους βαθμολογεί. Η συνέντευξη γίνεται από 
τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους βάσει της τελικής βαθμο-
λογίας τους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

6. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλα-
χόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε.

7. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνε-
ται δεκτός στο Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο 7 εργάσιμων 
ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος 
να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων για να κα-
τοχυρώσει τη θέση του στο Δ.Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής με την 
έγκριση της Σ.Ε. μπορεί να ανακαλέσει αποδοχή φοιτητών 
και στη συνέχεια να προχωρήσει στη επιλογή επιλαχόντων, 
αν δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
κάθε έτους γίνεται από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο σε 

προθεσμίες που ορίζονται από τον Διευθυντή κατόπιν 
έγκρισης της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση του 
Κανονισμού Λειτουργίας και της πράξης ίδρυσης του 
Δ.Π.Μ.Σ. και δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανό-
νες λειτουργίας του προγράμματος. Για λόγους εξαιρετικής 
ανάγκης, είναι δυνατό να αποφασίσει η Ε.Δ.Ε., μετά από 
αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου, ότι μπορεί 
να πραγματοποιηθεί η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη 
της προθεσμίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται 
στο άρθρο 6 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει.

2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα συμπεριλαμβανομέ-
νης και της ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας. Ο 
ανώτατος χρόνος υπολογίζεται για περιπτώσεις μη έγκαιρης 
κατάθεσης της διπλωματικής ή δυνατότητας επαναπαρα-
κολούθησης μαθήματος λόγω αποτυχίας σε 2η εξεταστική.

3. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατόπιν τεκμηριωμένου αι-
τήματος του μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή φοί-
τησης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 
εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας 
δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης. Η συνέχιση των σπουδών του μετά την αναστο-
λή θα γίνει με τους όρους και τις εκάστοτε επικρατούσες 
συνθήκες στο πρόγραμμα. Τα αιτήματα εξετάζονται από 
την Σ.Ε. και εγκρίνονται από την ΓΣ του τμήματος.

Άρθρο 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ, στο 
οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των μα-
θημάτων, οι ειδικεύσεις και οι αντίστοιχες πιστωτικές μο-
νάδες, ορίζονται στο άρθρο 4 της Πράξης Ίδρυσης του 
Προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει. Σε 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρουσιάζονται το 
περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και 
οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα.

2. Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ’ έτος αποφασίζονται 
από την Ε.Δ.Ε. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμ-
ματος. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει κατ’ έτος τον κατώτερο αριθ-
μό φοιτητών που πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα για να 
προσφερθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων 
στο Δ.Π.Μ.Σ.

3. Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν, στα πλαί-
σια των σπουδών τους, να κάνουν Πρακτική Άσκηση μετά 
από έγκριση σχετικού αιτήματος τους στην Ε.Δ.Ε. κατόπιν 
έγκρισης από την Σ.Ε., και εφόσον υπάρχει φορέας απα-
σχόλησης. Η Πρακτική Άσκηση θα λαμβάνει χώρα μετά το 
τέλος της διδακτικής περιόδου, κατά την διάρκεια συγγρα-
φής της διπλωματικής τους εργασίας.

4. Η τελική επιλογή των φοιτητών που θα κάνουν πρα-
κτική άσκηση θα γίνεται από τον φορέα απασχόλησης με 
βάση τα βιογραφικά των υποψηφίων ή/και προσωπική 
συνέντευξη.

5. Η Πρακτική Άσκηση δεν θα αποτελεί προϋπόθεση 
για την ολοκλήρωση σπουδών στο Πρόγραμμα αλλά θα 
αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47200 Τεύχος Β’ 3763/03.09.2018

6. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Συγκλήτου 
μπορεί να γίνονται προσθήκες ή αφαιρέσεις μαθημάτων 
από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Ανακατανομή 
μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με από-
φαση της Σ.Ε. του ΔΠΜΣ.

7. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται στο 
άρθρο 5 της πράξης ίδρυσης του προγράμματος, όπως 
αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει.

8. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτικού 
εξαμήνου γίνονται από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ έως ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 
και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου από ΜΑΡΤΙΟ ως 
ΙΟΥΛΙΟ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων 
και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώ-
νεται τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη 
του εξαμήνου.

9. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής διάλεξης, ο 
διδάσκων ενημερώνει άμεσα το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. 
και τη Γραμματεία και προγραμματίζεται η αναπλήρωση 
της διάλεξης. Οι φοιτητές του ΠΜΣ ενημερώνονται με κα-
τάλληλο τρόπο και σε εύλογο χρονικό διάστημα για την 
ημερομηνία αναπλήρωσης της διάλεξης.

10. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω-
τική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερ-
νούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται απο-
τυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει για ακόμη 
μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί.

Άρθρο 9
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

1. Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με 
γραπτές εξετάσεις. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κατόπιν εισή-
γησης της Σ.Ε. μπορεί να συνυπολογίζονται και εργασίες 
φοιτητών.

2. Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού του κάθε μαθή-
ματος καθορίζεται από τους εκάστοτε διδάσκοντες. Σε 
αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές 
εργασίες των φοιτητών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα 
με το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

3. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι 
δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. 
Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροι του.

4. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προσέλθει 
αδικαιολόγητα τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης 
ενός μαθήματος, χάνει την εξεταστική περίοδο και θεω-
ρείται αποτυχών στο μάθημα.

5. Αποτυχία σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα (σω-
ρευτικά) στις εξετάσεις όλων των εξαμήνων, συνεπάγεται 
διαγραφή από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

6. Φοιτητής ή φοιτήτρια που αποτυγχάνει σε μέχρι δύο 
(2) μαθήματα σε εξεταστική περίοδο δικαιούται εγγρα-
φής στο επόμενο Εξάμηνο αλλά υποχρεούται να επανε-
ξεταστεί στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση που στην 
επαναληπτική εξεταστική περίοδο δεν επιτύχει σε όλα τα 
μαθήματα, επίσης διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

7. Η εξέταση στα προπαρασκευαστικά μαθήματα οργα-
νώνεται από τον διδάσκοντα. Αποτυχία στα προπαρασκευ-
αστικά δεν συνυπολογίζεται στον αριθμό των μαθημάτων 
που μπορεί να αποτύχει ο φοιτητής χωρίς να διαγραφεί 
από το πρόγραμμα αλλά συνεπάγεται επανεξέταση.

8. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη διπλω-
ματική εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί 
μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής δικαιούται μόνον απλού πιστοποιητικού επιτυ-
χούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προ-
αγωγικό βαθμό και η φοίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή 
στο Πρόγραμμα λήγει.

9. Η Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. δύναται να απο-
φασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν: (α) 
αποτύχει σε περισσότερα από 2 μαθήματα το εξάμηνο ή 
3 συνολικά (β) αποτύχει στις επαναληπτικές εξετάσεις κά-
ποιου μαθήματος (γ) δεν υποβάλει διπλωματική εργασία 
μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό (δ) δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις προς το πρόγραμμα.

10. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού 
φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδα-
κτρα, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και αποφασί-
σει αιτιολογημένα διαφορετικά η Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση 
της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα επιλέξουν την 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής ερ-
γασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα 
της διπλωματικής εργασίας και συγκροτεί την τριμελή εξε-
ταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας στην οποία 
συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή 
ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγε-
νή ειδικότητα με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.

2. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της διπλωματι-
κής εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια 
ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις (3) μήνες, ούτε αργό-
τερα από έξι (6) μήνες, από την προηγούμενη εξέταση. Σε 
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται 
από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

3. Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα ακό-
λουθα:

α) Ο κάθε φοιτητής υποβάλει αίτηση στην Συντονιστική 
Επιτροπή (Σ.Ε.) στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος 
επιβλέπων

β) Το αργότερο εντός ενός (1) μηνός, ο φοιτητής είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή 
συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε αυτό αναφέ-
ρονται το θέμα, ο στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδο-
λογία της εργασίας. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον 
επιβλέποντα καθηγητή.

γ) 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.

δ) Η ΔΕ βαθμολογείται από την τριμελή Εξεταστική Επι-
τροπή και ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον 
της εξεταστικής επιτροπής.

ε) Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του 
εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά όρια, 
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δικαιούται παράταση έως δύο έτη μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση της Ε.Δ.Ε.

στ) Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται μόνο 
από διδάσκοντες των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης 
και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών κα-
θώς και του Δ.Π.Μ.Σ.

ζ) θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., (όπως π.χ. 
ημερομηνίες ολοκλήρωσης, γλώσσα, γραμματοσειρά, οδη-
γίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον 
τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, 
κ.λπ.), αναφέρονται στον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής 
Εργασίας, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

4. Η αξιολόγησης της ΔΕ από την εξεταστική επιτροπή 
που έχει οριστεί στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κρι-
τήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την εμβάθυνση 
και ανάλυση, την σύνθεση και την ποιότητα. Μετά την αξι-
ολόγηση της, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφε-
ται από την εξεταστική επιτροπή. Για την καταχώριση της 
βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό αξιολόγησης, υποβάλ-
λεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκρι-
θεί από την εξεταστική επιτροπή, κατατίθεται σε ηλεκτρο-
νική μορφή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτο-
ρικών Σπουδών της Σχολής και τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ 
με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα.

Άρθρο 11
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 
του και λαμβάνει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.), όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμ-
ματος, προβλεπόμενες υποχρεώσεις, δηλαδή επιτυχή 
εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος, έγκριση της 
διπλωματικής εργασίας εφόσον την έχει επιλέξει, και εξό-
φληση των διδάκτρων.

2. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον βαθμό των μεταπτυχι-
ακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, ως μέσος όρος τους.

3. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών 
του μεταπτυχιακού φοιτητή. Στα απονεμόμενα Δ.Μ.Σ. ανα-
γράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που 
αντιστοιχεί σε:

α) Άριστα» από 8,51 έως 10
β) «Λίαν Καλώς» από 6,51 έως 8,50
γ) «Καλώς» από 5 έως 6,50
4. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο 
του καθώς και οι αρμοδιότητες υπογραφών ορίζονται με 
απόφαση της Συγκλήτου.

5. Η απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται σε ειδική δημόσια τε-
λετή, στην οποία παρίστανται ο Πρύτανης ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του, ο Κοσμήτορας της Σχολής, ο Διευθυ-
ντής του Δ.Π.Μ.Σ., οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εκπληρώσει τις προ-
ϋποθέσεις απονομής Δ.Μ.Σ.

6. Κατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρο-
νικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

Άρθρο 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Επιπλέον του τίτλου του Δ.Μ.Σ. χορηγείται παράρτημα 
διπλώματος το οποίο είναι επεξηγηματικό έγγραφο και δεν 
υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική 
βαθμολογία των μαθημάτων. Το παράρτημα διπλώματος 
επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφο-
ρίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο 
εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπου-
δών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο 
που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου.

2. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και 
δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτά-
σεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

3. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα, και πρέπει να πληροί τις προϋπο-
θέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο 
τίτλο σπουδών.

4. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συ-
μπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του 
τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέ-
στερη από αυτή.

Άρθρο 13
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  ΣΤΟ ΠΜΣ

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν 
να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017.

2. Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων του 
Δ.Π.Μ.Σ. ανατίθεται από την Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της 
Σ.Ε. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων μπορεί να ανατί-
θενται σε εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες μη μέλη του 
Διδακτικού Προσωπικού του Ο.Π.Α. ή των άλλων ΑΕΙ μετά 
από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. 
και έγκριση της Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την ακαδημα-
ϊκή τους επάρκεια, εξειδίκευση και εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. όπως και τις αξιολογήσεις των 
φοιτητών του προγράμματος.

3. Οι διδάσκοντες προτείνουν στους φοιτητές, για κάθε 
μάθημα της αρμοδιότητας τους, κατάλογο διδακτικών 
βιβλίων, άρθρων και βοηθημάτων, προς διευκόλυνση 
τους. Επίσης, στην αρχή κάθε περιόδου παρέχουν στους 
φοιτητές περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήματος 
και των ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Οι διδάσκοντες πρέπει να χρησιμοποιούν, 
εάν υπάρχει, την ψηφιακή πλατφόρμα του Πανεπιστη-
μίου ή του ΠΜΣ ή του μαθήματος το οποίο διδάσκουν, 
στην οποία θα περιλαμβάνουν σημειώσεις, παρουσιάσεις, 
βοηθήματα κλπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό μπορεί 
να μην συμβαίνει π.χ. επισκέπτες καθηγητές ή για ειδικές 
διαλέξεις αλλά θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο.

4. Φροντιστηριακές ασκήσεις, στο πλαίσιο μαθημάτων 
του Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, 
και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού, καθώς και σε 
υποψηφίους διδάκτορες των Τμημάτων που διοργανώ-
νουν το Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 14
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου, πραγματοποιεί-
ται ηλεκτρονική αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε 
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διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπό την 
οργάνωση και εποπτεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιό-
τητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 15
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να χρησιμοποι-
ούν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπι-
στημίου και η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας 
κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας 
και Η/Υ, τη Βιβλιοθήκη, το Υπολογιστικό Κέντρο και τις 
εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος. Έχουν 
επίσης τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας τηλεκπαί-
δευσης του Ο.Π.Α., σύνδεσης με ψηφιακές βιβλιοθήκες, 
σύνδεσης από απόσταση και δωρεάν πρόσβασης στο 
διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημίου.

3. Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του φοιτητή 
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών είναι προ-
ϋπόθεση για τη συνέχιση της παρακολούθησης. Περιπτώ-
σεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμοστη συμπε-
ριφορά κ.λ.π. συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα 
μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (σήμερα η σχετική αρμοδιότητα ανή-
κει στην Κοσμητεία) και τα διαλαμβανόμενα στον Οδηγό 
Διεξαγωγής Εξετάσεων του Ο.Π.Α.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να αναφέ-
ρουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησαν το 
έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σο-
βαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 
αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησι-
μοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς 
τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υπο-
ψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετή-
σει εισήγηση της Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, η Ε.Δ.Ε. μπορεί, αφού προηγουμένως του 
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, 
τις απόψεις του επί του θέματος, να εισηγηθεί στην Κο-
σμητεία τη διαγραφή του.

5. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊ-
κής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος στην Κο-
σμητεία της Σχολής. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα 
παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενι-
κότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη συγγραφή 
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 16
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του 
Δ.Π.Μ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 8 της πράξης ίδρυσης του 
προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει 
και υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής. Τα τέλη 
φοίτησης θα καταβάλλονται σε 3 δόσεις, πλέον της κατο-
χύρωσης των 500€, κατά την διάρκεια του προγράμματος 
σε ημερομηνίες που θα ορίσει η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υπο-
τροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. με βάση ακαδημαϊκά 
κριτήρια.

Άρθρο 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
παρέχεται από το Τμήμα Γραμματείας Μεταπτυχιακών 
και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών κατά τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 4277/
30-6-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
(ΦΕΚ 2250 Β’).

2. Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολο-
γισμού του προγράμματος εκτελείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά 
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές 
που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 σε ΠΜΣ ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμ-
μα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του 
ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

2. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
Προπαρασκευαστικό στη Στατιστική για Οικονομολό-

γους (διδακτικές ώρες 20)
Σκοπός του μαθήματος είναι η επανάληψη βασικών 

εννοιών από την Στατιστική που είναι αναγκαίες στην Οι-
κονομετρία και σε άλλα μαθήματα. Τα θέματα που καλύ-
πτονται είναι τα ακόλουθα. Συνεχείς και διακριτές τυχαίες 
μεταβλητές, πιθανότητες και κατανομές. Μετρο- θεωρητι-
κή θεμελίωση της πιθανότητας. Βασικές θεωρητικές κατα-
νομές. Χαρακτηριστική συνάρτηση και ροπογεννήτριες. 
Κατανομές δειγματοληψίας. Έλεγχος υποθέσεων και εκτί-
μηση με βάση την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. 
Άλλες μέθοδοι εκτίμησης (μέθοδος των ροπών κ.λπ.). 
Νόμοι των μεγάλων αριθμών και κεντρικά οριακά θεω-
ρήματα. Παρουσίαση του γραμμικού υποδείγματος με την 
βοήθεια γραμμικής άλγεβρας. Εκτίμηση του γραμμικού 
υποδείγματος με τις μεθόδους των ελαχίστων τετραγώ-
νων και μεγίστης πιθανοφάνειας.

Προπαρασκευαστικό στα Μαθηματικά για Οικονομολό-
γους(διδακτικές ώρες 20) Σκοπός αυτού τού προπαρασκευ-
αστικού μαθήματος είναι να παράσχει το ελάχιστο εκείνο 
επίπεδο γνώσεων στα Μαθηματικά που είναι απαραίτητο 
για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Κατεύθυνσης Οι-
κονομικής Θεωρίας. Συνιστά διδακτική προϋπόθεση για το 
υποχρεωτικό μάθημα των Μαθηματικών τού Προγράμμα-
τος, αλλά και γενικά αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος. Περιλαμβάνει: στοιχεία θεωρίας συνόλων, διανύσματα 
στο Rn, στοιχεία τοπολογίας στον Ευκλίδειο χώρο, συναρτή-
σεις και εξισώσεις, γραμμική άλγεβρα και μήτρες, διαφορικό 
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λογισμό, κοιλότητα/οιονεί κοιλότητα και κυρτότητα/οιονεί 
κυρτότητα συναρτήσεων, βελτιστοποίηση χωρίς περιορι-
σμούς, βελτιστοποίηση υπό ισοτικούς περιορισμούς.

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
Μικροοικονομική Θεωρία (διδακτικές ώρες 36)
Σκοπός τού μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισα-

γωγή στη σύγχρονη θεωρία τού καταναλωτή, της παρα-
γωγής και των παιγνίων μη συνεργασίας. Τα θέματα που 
εξετάζονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: (α) Θεωρία 
καταναλωτή: προτιμήσεις, μεγιστοποίηση χρησιμότητας 
υπό περιορισμό και Μαρσαλιανές συναρτήσεις ζήτησης, 
έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας, ελαχιστοποίηση δα-
πανών και αντισταθμιστικές (Χικσιανές) συναρτήσεις ζή-
τησης, συνάρτηση δαπανών, σχέση έμμεσης συνάρτησης 
χρησιμότητας με συνάρτηση δαπανών, η εξίσωση Slutsky, 
ανάλυση ευημερίας, το πλεόνασμα του καταναλωτή, αγο-
ραία ή αθροιστική ζήτηση, (β) Θεωρία παραγωγής: σύνο-
λα και συναρτήσεις παραγωγής, μεγιστοποίηση κερδών 
(μακροχρονίως και βραχυχρονίως), συναρτήσεις προσφο-
ράς προϊόντος και ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, 
συνάρτηση κερδών, ελαχιστοποίηση κόστους (μακρο-
χρονίως και βραχυχρονίως), υπό συνθήκη συναρτήσεις 
ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, συνάρτηση κόστους, 
δυϊκότητα στην παραγωγή, (γ) Εισαγωγή σε παίγνια μη 
συνεργασίας: περιγραφή ενός παιγνίου, έννοιες επίλυ-
σης παιγνίων στρατηγικής μορφής, ισορροπία Nash σε 
καθαρές και μικτές στρατηγικές, προς τα πίσω επαγωγή 
σε δυναμικά παίγνια πλήρους και τέλειας πληροφόρησης, 
τελειότητα κατά υποπαίγνιο, επαναλαμβανόμενα παίγνια.

Μακροοικονομική Θεωρία (διδακτικές ώρες 36)
Σκοπός τού μαθήματος είναι να συνδυάσει τις γνώσεις 

που έχουν αποκτηθεί από προπτυχιακά μαθήματα μακρο-
οικονομίας με τα σύγχρονα εργαλεία/υποδείγματα που 
στηρίζονται σε δυναμικά υποδείγματα γενικής ισορροπί-
ας με μικροοικονομική θεμελίωση. Το μάθημα ξεκινά με 
παραδοσιακά δυναμικά υποδείγματα ζήτησης και προ-
σφοράς και το πώς λύνονται κάτω από ορθολογικές προσ-
δοκίες. Μετά προχωρά σε βασικά δυναμικά υποδείγματα 
γενικής ισορροπίας με μικροοικονομική θεμελίωση και 
συγκρίνει λύσεις με κεντρικό σχεδιαστή και με το μηχανι-
σμό της αγοράς (αποκεντρωμένη ισορροπία). Εξετάζει τις 
βασικές στρεβλώσεις του μηχανισμού της αγοράς και το τι 
μπορεί, ή δεν μπορεί, να κάνει η οικονομική πολιτική. Στο 
τέλος λύνονται κάποια βασικά υποδείγματα οικονομικής 
πολιτικής τόσο εξωγενούς όσο και ενδογενούς.

Οικονομετρία (διδακτικές ώρες 36)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασι-

κές οικονομετρικές τεχνικές με έμφαση στις εφαρμογές 
που έχουν στην θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα. Τα 
θέματα που αναπτύσσονται είναι τα ακόλουθα. Εκτίμη-
ση και έλεγχος υποθέσεων στο πολυμεταβλητό γραμμι-
κό υπόδειγμα. Τα προβλήματα της αυτοσυσχέτισης και 
ετεροσκεδαστικότητας και η γενικευμένη μέθοδος ελα-
χίστων τετραγώνων. Εισαγωγή στην μέθοδο της μέγι-
στης πιθανοφάνειας και έλεγχος υποθέσεων με βάση την 
ανάλυση των Neyman και Pearson. Οι έλεγχοι Wald και 
Lagrangemultiplier στην γενική περίπτωση. Εφαρμογές 
στο γραμμικό υπόδειγμα και εξαγωγή των ελέγχων που 
αφορούν (α) γραμμικούς περιορισμούς στις παραμέτρους, 
(β) ύπαρξη αυτοσυσχέτισης και (γ) ύπαρξη ετεροσκεδα-
στικότητας. Εισαγωγή στο πρόβλημα της εξειδίκευσης. 
Γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σαν εκτι-

μητής μεγίστης πιθανοφάνειας. Σφάλματα μέτρησης στις 
ερμηνευτικές μεταβλητές και η μέθοδος των βοηθητικών 
μεταβλητών. Φαινομενικά ασυσχέτιστες εξισώσεις παλιν-
δρόμησης και εισαγωγή στα συστήματα εξισώσεων. Εκτι-
μητές βοηθητικών μεταβλητών στα συστήματα εξισώσε-
ων. Πρακτική εφαρμογή της εκτίμησης και του ελέγχου 
υποθέσεων με τα οικονομετρικά πακέτα.

Mathematical and computational science methods in 
Εconomics (διδακτικές ώρες 36)

Δυναμικά συστήματα σε διακριτό χρόνο. Γραμμικές εξι-
σώσεις διαφορών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Γραμμικά 
συστήματα εξισώσεων διαφορών. Δυναμικά συστήματα 
σε συνεχή χρόνο.

Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτου και δεύτερου 
βαθμού. Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων.  Δυ-
ναμική Αριστοποίηση. Θεωρία αυτομάτου ελέγχου. Δυνα-
μικός προγραμματισμός. Επίλυση γραμμικών δυναμικών 
συστημάτων με ορθολογικές προσδοκίες

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική (διδακτικές ώρες 

36)
Μέρος Α: Το υπόδειγμα της γενικής ισορροπίας χωρίς 

χρήμα και χωρίς κεφάλαιο. Το υπόδειγμα της γενικής 
ισορροπίας με χρήμα και πιστωτικές αγορές, αλλά χωρίς 
κεφάλαιο. Μια εφαρμογή στο υπόδειγμα της γενικής ισορ-
ροπίας με δύο χώρες. Η άριστη ποιότητα των κεφαλαια-
κών αγαθών. Η άριστη αντικατάσταση του κεφαλαίου. Το 
επιτόκιο ισορροπίας σε μια στάσιμη οικονομία. Το επιτόκιο 
ισορροπίας σε ένα υπόδειγμα ανάπτυξης με διαδοχικές 
γενεές κεφαλαίου.

Μέρος Β: Μονοπώλιο και τιμολόγηση. Επισκόπηση βα-
σικών εννοιών θεωρίας παιγνίων (παίγνια σε κανονική 
και εκτεταμένη μορφή). Υποδείγματα ολιγοπωλίου. Επα-
ναλαμβανόμενα παίγνια και συμπράξεις. Επιλογή υπό 
αβεβαιότητα (προσδοκώμενη χρησιμότητα, αποστροφή 
κινδύνου, υποκειμενικές πιθανότητες). Εισαγωγή στην 
οικονομική της πληροφόρησης: δυσμενής επιλογή και 
ηθικός κίνδυνος. Στατικά και δυναμικά παίγνια ελλιπούς 
πληροφόρησης. Ισορροπίες Bayes-Nash και τέλειες Bayes. 
Σηματοδότηση. Παίγνια συνεργασίας και διαπραγματεύ-
σεις. Κοινωνική επιλογή.

Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική (διδακτικές 
ώρες 36)

Αυτό είναι το δεύτερο υποχρεωτικό μεταπτυχιακό μά-
θημα στην Μακροοικονομική. Μελετώνται η θεωρία και 
η εμπειρική διερεύνηση της Οικονομικής Μεγέθυνσης και 
των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Σκοπός του μαθήματος 
είναι η παρουσίαση των βασικών δυναμικών στοχαστικών 
υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας που χρησιμοποιούν οι 
οικονομολόγοι και οι διεθνείς οργανισμοί σήμερα προκει-
μένου να μελετήσουν τις οικονομικές διακυμάνσεις και την 
μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. Έμφαση δίνεται στην εξοικείω-
ση με βασικές μεθοδολογίες και τεχνικές της σύγχρονης 
μακροοικονομικής ανάλυσης. Το μάθημα περιλαμβάνει 
υποδείγματα μεγέθυνσης με εξωγενή τεχνολογική πρό-
οδο (Solow-Swan υπόδειγμα, Ramsey-Cass-Koopmans 
υπόδειγμα), υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέ-
θυνσης και οικονομικής πολιτικής, θεωρία επένδυσης, το 
υπόδειγμα των πραγματικών οικονομικών κύκλων, υπο-
δείγματα με χρήμα, επιλογή τιμών, ακαμψία τιμών όπως 
και υποδείγματα για την αγορά εργασίας (π.χ. το Diamond-
Mortensen-Pissaridessearchmodel).
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Applied Econometrics and Data Analysis (διδακτικές 
ώρες 36)

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διαπραγμάτευση προ-
χωρημένων θεμάτων στην θεωρητική και εφαρμοσμένη 
οικονομετρία. Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι τα 
ακόλουθα. Φαινομενικά ασυσχέτιστες εξισώσεις παλιν-
δρόμησης και εισαγωγή στα συστήματα εξισώσεων με 
ιδιαίτερη έμφαση στα εύκαμπτα υποδείγματα παραγωγής 
και την θεωρία δυϊκότητας με εφαρμογές στις συναρτήσεις 
κόστους translog και generalizedLeontief. θεωρία χρο-
νολογικών σειρών με ιδιαίτερη έμφαση (α) στην ολοκλή-
ρωση και συνολοκλήρωση και (β) την ανάλυση με βάση 
τα υποδείγματα διανυσματικών αυτό-παλινδρομήσεων 
(VAR). Υποδείγματα και τεχνικές εκτίμησης και επαγωγής 
για στοιχεία που συνδυάζουν διαχρονικά και διαστρωμα-
τικά στοιχεία με εφαρμογές στην θεωρία της προσφοράς 
εργασίας. Υποδείγματα και τεχνικές εκτίμησης και επαγω-
γής σε υποδείγματα με διακριτές εξαρτημένες μεταβλητές 
και εφαρμογές στα οικονομικά.

Μαθήματα επιλογής Β εξαμήνου (ενδεικτικά):
Βιομηχανική Οργάνωση (διδακτικές ώρες 36)
Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στη θεωρία Βιομηχα-

νικής Οργάνωσης (ΒΟ). Εξετάζονται τα βασικά υποδείγματα 
και οι πρόσφατες συμβολές στη βιβλιογραφία καθώς και η 
σχέση ανάμεσα στην ΒΟ και σε άλλους κλάδους. Ενδεικτικά, 
τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: ολιγοπωλια-
κός ανταγωνισμός, διαφοροποίηση προϊόντος συμπράξεις 
και καρτέλ, στρατηγική είσοδος, επιθετική και οριακή τιμο-
λόγηση, κόστος αναζήτησης και εναλλαγής προϊόντων, μη 
γραμμική τιμολόγηση, διαφήμιση, συγχωνεύσεις, κάθετες 
σχέσεις και συμβόλαια, δυναμική βιομηχανικού κλάδου.

Χρηματοοικονομική Θεωρία (διδακτικές ώρες 36)
Το μάθημα αυτό καλύπτει βασικές αρχές και μεθόδους 

της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης χαρ-
τοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, 
ασχολείται με την επιλογή επενδύσεων ή άριστων χαρτο-
φυλακίων μετοχών, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, κάτω 
από συνθήκες αβεβαιότητας και παρουσιάζει υποδείγματα 
αποτίμησης του κινδύνου περιουσιακών στοιχείων όπως 
το CAPM ή το APT, αλλά και με δυναμικά υποδείγματα που 
επιτρέπουν και άλλους κινδύνους εκτός από αυτούς της 
αγοράς, όπως το υπόδειγμα του Merton. Αυτό γίνεται για 
την εγχώρια αγορά περιουσιακών στοιχείων, αλλά και τη 
διεθνή αγορά. Στη δεύτερη αγορά αναλύεται η επίδραση 
του συναλλαγματικού κινδύνου στη διαχείριση χαρτοφυ-
λακίων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος, παρουσιάζει 
βασικά εργαλεία αποτίμησης ομολόγων καθώς και βασικές 
οικονομικές θεωρίες της καμπύλης των επιτοκίων ή των 
αποδόσεων ομολόγων διαφορετικής λήξης. Στο τμήμα 
αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα προσδιορισμού των 
μακροχρονίων επιτοκίων της αγοράς και του κινδύνου 
τους, καθώς και τεχνικές αξιολόγησης χαρτοφυλακίων 
ομολόγων ή μετοχών. Τέλος, το μάθημα παρουσιάζει υπο-
δείγματα αποτίμησης παραγώγων και αναλύει διαφορετι-
κές μεθόδους αντιστάθμισης με βάση αυτά.

Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας (δι-
δακτικές ώρες 36)

Η ερμηνεία των οικολογικών προβλημάτων: εξωτερικές 
οικονομίες, δημόσια αγαθά, ατελείς αγορές. Η θεωρία και 
τα μέτρα πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος 
(άμεσοι διοικητικοί έλεγχοι, φόροι, επιδοτήσεις, σύστημα 

αδειών ρύπανσης). Εμπειρικές μελέτες. Μέθοδοι αποτίμη-
σης του οφέλους και του κόστους των υπηρεσιών του περι-
βάλλοντος και των φυσικών πόρων (ωφελιμιστική τιμολό-
γηση, συνάρτηση ζημιών, κόστος ταξιδιού, αποτίμηση σε 
υποθετικές συνθήκες προσφοράς (contingentvaluation), 
κ.α.) και εφαρμογές τους. Αναλύσεις οφέλους-κόστους και 
αναλύσεις ελαχίστου κόστους. Η θεωρία της βέλτιστης 
χρήσης των εξαντλήσιμών πόρων και εμπειρικές μελέτες. 
Ενεργειακή αγορά και ενεργειακές πολιτικές. Η βέλτιστη 
χρήση των ανανεώσιμων πόρων. Διατηρήσιμη ανάπτυξη. 
Κριτικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Οικονομικά Μαθηματικά (διδακτικές ώρες 36)
The course is an introduction to notions of mathemati-

cal analysis appearing in the theory of metric spaces with 
applications in economic theory and/or econometrics. 
We examine topological notions enabled in general 
metric spaces. Examples are the notion of convergence 
of sequences of elements, or the continuity of functions 
defined between them, finitary notions such as compact-
ness, etc. We are also occupied with non-topological no-
tions, such as uniformities and completeness,and their 
interplay with the topological ones. In this respect we 
construct a vocabulary which initially enables us to ad-
dress the issue of approximation of optimization problems 
and possibly consider relevant applications. Furthermore 
the aforementioned construction enables us to state and 
prove a variety of fixed point theorems. We use them in 
order to establish existence (and occasionally uniqueness 
and/or approximability) of solutions of general systems of 
equations. We apply those notions to problems appearing 
in dynamic optimization, game theory,etc. The combi-
nation of the aforementioned applications enables the 
unified consideration of both the existence of solutions 
in problems appearing in economic theory as well as the 
approximation of those (potentially not easily tractable) 
solutions with ones that are possibly easier to derive.

Οικονομικά της Εργασίας (διδακτικές ώρες 36)
Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει μια εικόνα της 

βιβλιογραφίας των σύγχρονων οικονομικών της εργασίας 
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο και να 
εφαρμόσει υποδείγματα και εμπειρικές τεχνικές που έχουν 
διδαχθεί σε βασικά μαθήματα της Μικροοικονομικής και 
Μακροοικονομικής σε θέματα που αφορούν στην αγορά 
εργασίας. Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορούν οι φοιτητές 
να περιγράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τελευταί-
ες εξελίξεις στις αγορές εργασίας των αναπτυγμένων χωρών, 
να χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές αριστοποίησης έτσι 
ώστε να λύνουν προβλήματα σχετικά με μεγέθη της αγοράς 
εργασίας (απασχόληση, μισθοί), καθώς και να αξιολογούν 
τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας για την αγορά ερ-
γασίας σε θέματα σχετικά με την ζήτηση και την προσφορά 
εργασίας, την επίδραση των εργατικών ενώσεων, τις θεωρίες 
του «αποτελεσματικού μισθού», την επίδραση των ελάχι-
στων μισθών και επιδομάτων ανεργίας στην ανεργία.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018 
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