
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. αποφ. 1039/21-9-2018 
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Οικονομική 

Επιστήμη».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ Α΄ 102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το ΦΕΚ ίδρυσης: Την αριθμ. 63533/Β7 (ΦΕΚ 1501/
τ.Β΄/10-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
142/29-10-2015 (ΦΕΚ 2380/τ.Β΄/6-11-2015).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
25ης Απριλίου 2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρία 14-5-2018), αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. «Οικονομική Επιστήμη» ιδρύθηκε το 2015 
και λειτουργεί ανελλιπώς ως σήμερα.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Οικονομική 
Επιστήμη.

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η δημιουργία επιστημόνων 
που:

Α. Να παράγουν νέα γνώση στις οικονομικές επιστή-
μες και να δύνανται να παράγουν και να επεξεργάζονται 
αυτή τη γνώση, αναπαράγοντας έτσι την ακαδημαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα,

Β. Να έχουν γνώση των σημαντικών θεωρητικών ζη-
τημάτων και των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης 
που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της 
οικονομικής επιστήμης.

Γ. Να είναι σε θέση, μέσω μιας πρωτοποριακής προ-
σέγγισης, να αναδεικνύουν όλες τις διαστάσεις των οικο-
νομικών επιστημών, καθώς και τις θεωρητικές διαφορές 
μεταξύ των διαφορετικών σχολών και ρευμάτων οικο-
νομικής σκέψης,

Δ. Να έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τις θεωρητι-
κές προσεγγίσεις με ζητήματα οικονομικής και κοινωνι-
κής πολιτικής, και

Ε. Να έχουν το θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο 
ώστε να συνεχίσουν με άμεσο τρόπο τις σπουδές τους 
σε διδακτορικό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική Επιστήμη» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 
με βάση το πρόγραμμα σπουδών, με αγγλικό ισοδύναμο 
τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics, στις 
ειδικεύσεις: Ι. Οικονομικής Επιστήμης, 2. Ποσοτικών 
Μεθόδων και 3. Οικονομικής Ιστορίας. Οι ειδικεύσεις 2 
και 3 προσφέρονται με απόφαση της Συνέλευσης του 
τμήματος Οικονομικών Επιστημών μετά από εισήγηση 
των οικείων τομέων. Η απόδοση του τίτλου του Δ.Μ.Σ. 
σε άλλη γλώσσα καθορίζεται από τη Συνέλευση του τμή-
ματος. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 2 
Δομή και όργανα του Π.Μ.Σ. 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφω-
να με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Σύγκλητος
H Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για θέματα ακα-

δημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χα-
ρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμο-
διότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο 
ειδικώς σε άλλα όργανα (παρ. 2, άρ. 31, ν. 4485/2017).

2. Η Συνέλευση του τμήματος
Αρμοδιότητες της Συνέλευσης είναι:
- Ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).
- Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ. 
- Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.
- Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.
- Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του κεφ. του ν. 4485/2017 (παρ. 3, άρθρ. 31, 
ν. 4485/2017).

- Αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση 
και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του 
προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών 
αναγκών του προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες 
δαπάνες.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του τμήματος, τα 

οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται 
από τη Συνέλευση του τμήματος για διετή θητεία. Τα 
μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζη-
μίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος 
της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Η θητεία του Προ-
έδρου μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συ-
ντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

-  Εισηγείται στη Συνέλευση του τμήματος την κατανο-
μή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

-  Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αντικατάστασης μα-
θημάτων του παρόντος Π.Μ.Σ. με μαθήματα άλλων 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και εισηγείται σχε-
τικά στη Συνέλευση του τμήματος.

Η ΣΕ συνεδριάζει τακτικώς, αν υπάρχουν θέματα, μια 

φορά κάθε μήνα, και, εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο. 
Η επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως έπειτα από αίτηση του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ή τριών (3) τουλάχιστον μελών 
της. Τα πρακτικά της ΣΕ τηρούνται από τη Γραμματεία 
και υπογράφονται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η ΣΕ 
μπορεί να αναθέσει σε ένα μέλος ή επιτροπή να εισηγη-
θεί ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η 
ψήφος του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ως απαρτία θεωρείται 
η παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών της Επιτροπής, 
ενώ πρέπει απαραίτητα να είναι παρών ο Διευθυντής του 
Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος, ο Διευθυντής αντικα-
θίσταται από τον Αναπληρωτή του.

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και ο Αναπληρωτής του
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόε-
δρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με 
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος για διετή θητεία. 
Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο 
(2) συνεχόμενες θητείες.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτε-
λεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του 
έργο ως Διευθυντής. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-  Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
-  Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των 
μελών και οργάνων του Π.Μ.Σ. 

-  Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης. 

-  Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υπο-
βάλλει στη Συνέλευση για έγκριση. Είναι υπεύθυνος 
για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής 
των σχετικών δαπανών.

-  Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συ-
ντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοι-
πών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση 
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώ-
πινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση της χρήσης των 
υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος 
ΔΕΠ, καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, του ιδίου 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και εκπληρώνει τα καθήκοντα 
του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
«Οικονομική Επιστήμη» γίνεται από προσωπικό της 
Γραμματείας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει καθήκον τη γραμματειακή 
και οργανωτική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., όπως την προ-
ετοιμασία της διαδικασίας επιλογής νέων φοιτητών, την 
τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
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τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση 
βαθμολογιών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 3
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων 
ή Σχολών που διαθέτουν τίτλο σπουδών σε οικονομι-
κές, νομικές, πολιτικές, κοινωνικές ή θετικές επιστήμες, 
πτυχιούχοι πολυτεχνικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών από το ΔΟΑ-
ΤΑΠ Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
σαράντα (40) κατ’ έτος συνολικά και συγκεκριμένα είκοσι 
οκτώ (28) για την ειδίκευση της Οικονομικής Επιστήμης 
και σε περίπτωση που λειτουργήσουν έξι (6) για την ειδί-
κευση Ποσοτικών Μεθόδων και έξι (6) για την ειδίκευση 
της Οικονομικής Ιστορίας.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. «Οικονομική Επιστήμη» τα τελευταία τρία χρό-
νια απασχολεί κατ’ έτος για το σύνολο των υποχρεωτικών 
και κατ’ επιλογήν μαθημάτων των δύο ετών του προγράμ-
ματος περίπου 15 μέλη ΔΕΠ και ομότιμους καθηγητές του 
τμήματος, περίπου 3-5 μεταδιδάκτορες και διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980, και 3-5 διδάκτορες ως εξω-
τερικούς συνεργάτες. Ο μέσος αριθμός εισακτέων φοι-
τητών κατ’ έτος ανέρχεται στους 20-22. Αυτό αντιστοιχεί 
σε περίπου (40/20 = 2) δύο φοιτητές ανά διδάσκοντα. Οι 
διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. προέρχονται τουλάχιστον κατά 
60% από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τις διδα-
κτικές ανάγκες του Προγράμματος τηρούνται οι προϋπο-
θέσεις του άρθρ. 36 του ν. 4485/2017.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 4
Τρόπος εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης του τμήμα-
τος δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ., του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του 
Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχια-
κών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμ-
ματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την 
προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της 
Συνέλευσης του τμήματος.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας κρίσης ανακοινώ-
νονται μέχρι το τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Οι επιτυ-
χόντες υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή 
τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο και ορίζει η 
Συνέλευση του τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την τυπική αποδοχή 

προς εξέταση των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολό-
γησης αιτήσεων, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του 
τμήματος είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. 
2. Βιογραφικό σημείωμα
3.  Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή βεβαίωση 

περάτωσης σπουδών. Τίτλοι από πανεπιστήμια της 
αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποι-
ητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρ. 
34, παρ. 7 του ν. 4485/2017. Το πιστοποιητικό αυτό 
είναι προϋπόθεση για την εγγραφή αν η αίτηση υπο-
ψηφιότητας εγκριθεί.

4.  Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι 
υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον α' κύκλο 
σπουδών, η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 
αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολεί-
πονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο 
μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που 
συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατί-
θεται. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις 
σπουδές τους όταν καταθέτουν την αίτηση τους και 
στη συνέχεια γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ., απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι η επιτυχής 
περάτωση των σπουδών τους πριν την έναρξη του 
χειμερινού εξαμήνου του Π.Μ.Σ. 

5.  Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από 
μέλη ΔΕΠ Τμημάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η 
υποψήφιος/α.

6.  Δίπλωμα Αγγλικών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/
ες δεν έχουν δίπλωμα αλλά πληρούν τις υπόλοιπες 
προϋποθέσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων 
εξετάζει τη γνώση τους στα αγγλικά κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης.

7.  Υπόμνημα έως 2.000 λέξεις στο οποίο να αναφέ-
ρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υπο-
ψήφιου/ας και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί 
να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο και δη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

8.  Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο 

φάκελό τους κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι ενι-
σχύει την υποψηφιότητα τους.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
λαμβάνονται υπόψη όσα αναφέρονται στο άρθρ. 34, 
παρ. 2 του ν. 4485/2017. Η αξιολόγηση των εισακτέων 
γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου
-  Βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
-  Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-

βλέπεται στον α' κύκλο σπουδών.
-Κατοχή άλλου πτυχίου β' κύκλου σπουδών.
- Συστατικές επιστολές.
-  Σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ερευνητική και 

επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
-  Προφορική συνέντευξη κατά τη διαδικασία επιλογής 

σε Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων οριζόμενη από 
τη ΣΕ.
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- Γνώση ξένων γλωσσών.
-  Πρόσθετα προσόντα όπως επίδοση σε GMAT ή GRE, 

εργασιακή εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σε-
μινάρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις, λαμβάνονται 
υποψη.

-  Για τους φοιτητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει 
τα μαθήματα του πτυχίου κατά τον χρόνο αίτησης 
στο Π.Μ.Σ., αλλά που κατά τα άλλα πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις αίτησης, αντί για τη βαθμολογία πτυχίου 
υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των μαθη-
μάτων που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει επιτυχώς 
μέχρι τον χρόνο αίτησης.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 
Πίνακα επιλεχθέντων φοιτητών και τον καταθέτει προς 
έγκριση στη Συνέλευση του τμήματος.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 
του τμήματος και εντός χρονικού διαστήματος που αυτή 
θα καθορίζει.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων 
φοιτητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με 
βάση τη σειρά τους στον πίνακα επιτυχόντων, να εγγρα-
φούν στο Πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) συνεχή ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών, ορίζεται έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο 
φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του 
στο Πρόγραμμα εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
εισαγωγής του.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί, με αίτηση του, να 
ζητήσει αιτιολογημένα (για λόγους ανωτέρας βίας, ει-
δικών συνθηκών, κ.α.) την αναστολή των σπουδών του 
για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο. Σε ένα φοιτητή δύναται 
να δοθεί μία και μόνο αναστολή. Τα εξάμηνα αναστο-
λής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην 
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Για τη χορήγηση και τη διάρκεια αναστολής ή πα-
ράτασης της φοίτησης αποφασίζει η Συνέλευση του 
τμήματος, με δυνατότητα περαιτέρω χρονικής διαφο-
ροποίησης από τα ανωτέρω σε ιδιαίτερα εξαιρετικές 
περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακα-
δημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά 
εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων,παρακολούθηση 
διαλέξεων προσκεκλημένων επιστημόνων και σεμινα-
ρίων, ερευνητική ενασχόληση και συγγραφή επιστημο-
νικών εργασιών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα 
μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιού-
νται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής πα-
ρακολούθηση δεκαέξι (16) μαθημάτων, τεσσάρων (4) 
ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών. Τα έντεκα (11) μαθήματα είναι υποχρεωτικά, 
ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5), επιλογής.

Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 
7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Άρα κάθε εξάμη-
νο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, ενώ για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά τουλάχιστον εκατόν είκο-
σι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι ελάχιστες διδα-
κτικές ώρες κάθε μαθήματος είναι τρεις ανά εβδομάδα.

Κατά το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο κάθε φοιτητής/
τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα. 
Κατά το τρίτο εξάμηνο, δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) 
επιλογής και κατά το τέταρτο εξάμηνο, ένα (1) υποχρε-
ωτικό και τρία (3) επιλογής.

Η Συνέλευση του τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημα-
ϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μα-
θημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανά-
γκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού 
προσωπικού. Επίσης μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα 
μαθημάτων και κατ’ επιλογήν μαθήματα εναλλακτικά 
των ήδη προσφερόμενων.

Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του 
Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: 

1η ειδίκευση: Οικονομικής Επιστήμης

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Μικροοικονομική Ι 7,5

Μακροοικονομική Ι 7,5

Μαθηματικά Ι 7,5

Οικονομετρία Ι 7,5

Σύνολο 30

Β' Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Μικροοικονομική II 7,5

Μακροοικονομική II 7,5

Μαθηματικά II 7,5

Οικονομετρία II 7,5

Σύνολο 30

Γ' Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Ιστορία
Οικονομικών θεωριών

7,5

Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη Ι 7,5

Μάθημα Επιλογής από πίνακα που ανα-
φέρεται στον Κανονισμό Σπουδών

7,5
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Μάθημα Επιλογής από πίνακα που ανα-
φέρεται στον Κανονισμό Σπουδών

7,5

Σύνολο 30

Δ' Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη II 7,5

Μάθημα Επιλογής από πίνακα
Κανονισμού Σπουδών

7,5

Μάθημα Επιλογής από πίνακα
Κανονισμού Σπουδών

7,5

Μάθημα Επιλογής από πίνακα
Κανονισμού Σπουδών

7,5

Σύνολο 30

2η ειδίκευση: Ποσοτικών Μεθόδων

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Μικροοικονομική Ι 7,5

Μακροοικονομική Ι 7,5

Μαθηματικά Ι 7,5

Οικονομετρία Ι 7,5

Σύνολο 30

Β΄Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Μικροοικονομική II 7,5

Μακροοικονομική II 7,5

Μαθηματικά II 7,5

Οικονομετρία II 7,5

Σύνολο 30

Γ' Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Ιστορία Οικονομικών θεωριών 7,5

Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη Ι 7,5

Μαθηματικά III 7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από πίνακα 
Κανονισμού Σπουδών

7,5

Σύνολο 30

Δ' Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη II 7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από
πίνακα Κανονισμού Σπουδών 7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από 
πίνακα Κανονισμού Σπουδών 7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από πίνα-
κα Κανονισμού Σπουδών 7,5

Σύνολο 30

3η ειδίκευση: Οικονομικής Ιστορίας

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Μικροοικονομική Ι 7,5

Μακροοικονομική Ι 7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι για Ιστορικούς 7,5

Οικονομετρία Ι 7,5

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Οικονομική Ιστορία Ι 7,5

Οικονομική Ιστορία II 7,5

Ιστορία Οικονομικών θεωριών 7,5

Μεθοδολογία της Ιστορικής Έρευνας 7,5

Σύνολο 30

Γ' Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη Ι 7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από πίνακα 
Κανονισμού Σπουδών

7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από πίνακα 
Κανονισμού Σπουδών

7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από πίνακα 
Κανονισμού Σπουδών

7,5

Σύνολο 30

Δ' Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη II 7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από
πίνακα Κανονισμού Σπουδών

7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από 
πίνακα Κανονισμού Σπουδών

7,5

Μάθημα Επιλογής ειδίκευσης από
πίνακα Κανονισμού Σπουδών

7,5

Σύνολο 30

Ανοικτός Πίνακας μαθημάτων επιλογής

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ι

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ II

3 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4 Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ TOY KEYNES

5 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

6 ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
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7 ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ II

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΩΝ

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

13 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡ-
ΡΟΠΙΑΣ

14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - MATHEMATICA
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ III)

15 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

16 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

17 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

18 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Ακολουθεί το περιεχόμενο και η περιγραφή των μα-

θημάτων του Π.Μ.Σ. 
1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι (Υ)
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη σύγχρο-

νη μακροοικονομική βιβλιογραφία και παρέχει στοιχεία 
προχωρημένης μακροοικονομικής ανάλυσης. Το μάθημα 
ξεκινά με μια σύντομη παρουσίαση της εξέλιξης της μα-
κροοικονομικής σκέψης. Κατόπιν καλύπτει υποδείγματα 
με ευέλικτες τιμές αλλά και με ονομαστικές ακαμψίες. 
Δίνεται έμφαση στα εναλλακτικά υποδείγματα προσδο-
κιών τα οποία αναλύονται συστηματικά. Παρουσιάζουμε 
τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεμελίωσης των 
μακροοικονομικών υποδειγμάτων. Μετά αναλύουμε το 
Νέο Κευνσιανό υπόδειγμα (Νέα Νεοκλασική Σύνθεση) 
το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάλυση 
της οικονομικής πολιτικής. Επιπρόσθετα καλύπτουμε 
διάφορα επιμέρους θέματα, όπως τη θεωρία της κα-
τανάλωσης, κανόνες νομισματικής πολιτικής, δημόσιο 
χρέος και ελλείμματα, Θεσμικός σχεδιασμός της νομι-
σματικής πολιτικής. Το υπόλοιπο μέρος του μαθήματος 
πραγματεύεται υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης. 
Αρχικά εξετάζονται τα πρότυπα εμπειρικά δεδομένα της 
μακροχρόνιας ανάπτυξης (stylized facts) και γίνεται μια 
εισαγωγή στο υπόδειγμα μεγέθυνσης των Solow-Swan. 
Στη συνέχεια συζητείται το υπόδειγμα Ramsey και ζητή-
ματα βέλτιστου ελέγχου και το μέρος αυτό του μαθήμα-
τος κλείνει με την εισαγωγή υποδειγμάτων ενδογενούς 
μεγέθυνσης και τη συζήτηση γύρω από τη βιβλιογραφία 
της σύγκλισης (convergence).

2. Μακροοικονομική Θεωρία II (Υ)
Το μάθημα της Μακροοικονομικής Θεωρίας II έχει ως 

βασικό σκοπό του να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με 
εναλλακτικές σχολές μακροοικονομικής θεωρίας και πο-
λιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των διαλέξεων 
θα έχει η σημασία και ο ρόλος των νομισματικών και 
των χρηματοοικονομικών δυνάμεων στη διαμόρφωση 
της μακροοικονομικής συμπεριφοράς των σύγχρονων 
οικονομιών της αγοράς, καθώς επίσης και στο ρόλο και 

την αποτελεσματικότητα της νομισματικής και της δημο-
σιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο των βασικών μακρο-
οικονομικών σχολών σκέψης, όπως: της κλασικής, της 
νεοκλασικής-κευνσιανής σύνθεσης, της νέας κλασικής, 
της νέας κευνσιανής και της μετακεϋνσιανής.

3. Μικροοικονομική Θεωρία Ι (Υ)
1. Σκοπός και στόχοι μαθήματος:
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να εξηγήσει 

στον φοιτητή τα αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποι-
ούνται στην επιστήμη για να ερμηνευτούν θέματα που 
αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του μικροοικονομικού 
συστήματος ώστε να είναι σε θέση να αναλύει συγκε-
κριμένα θέματα χρησιμοποιώντας θεωρητικές αρχές 
και εμπειρικά εργαλεία. Παράλληλα διδάσκονται και οι 
περιορισμοί των εργαλείων αυτών ώστε ο φοιτητής να 
αναπτύξει κριτική σκέψη αναφορικά με τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται στην μικροοικονομική ανάλυση.

2. Περιεχόμενο:
2.1. Θεωρία Καταναλωτή.
2.1.1. Θεωρία καταναλωτή από τη σκοπιά των προτι-

μήσεων και από τη σκοπιά της θεωρίας επιλογής.
2.1.2. Επιλογές καταναλωτή: ζήτηση καταναλωτή από 

τη σκοπιά της θεωρίας επιλογής.
2.1.3. Κλασική θεωρία ζήτησης: Ζήτηση καταναλωτή 

από τη σκοπιά της θεωρίας των προτιμήσεων.
2.1.4. Επιλογή κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας: 

Λοταρίες, θεωρία αναμενόμενης χρησιμότητας, στάση 
απέναντι στην ανάληψη κινδύνου, εναλλακτικές θεωρίες.

2.2. Θεωρία Παραγωγού.
2.2.1. Η συνάρτηση παραγωγής, ελαχιστοποίηση του 

κόστους και οι συναρτήσεις κόστους. Μεγιστοποίηση 
κέρδους. Μακροχρόνια και βραχυχρόνια στατική συ-
γκριτική. Η επιχείρηση με πολλά προϊόντα.

2.2.2. Η αγοραία καμπύλη προσφοράς. Αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ επιχειρήσεων. Μονοπώλιο, μονοπώλιο και 
πολιτική διάκρισης τιμών.

2.2.3. Παίγνια και Ολιγοπώλιο. Παίκτες, κανόνες και 
στρατηγικές. Ισορροπία κατά Nash. Δυοπώλιο: ανταγω-
νισμός σε ποσότητες και τιμές. Διαδοχικά παίγνια.

4. Μικροοικονομική Θεωρία II (Υ)
Σκοπός και στόχοι του μαθήματος: Το μάθημα εξετάζει 

σε βάθος ένα σημαντικό τμήμα της Μικροοικονομικής 
Θεωρίας χτίζοντας στις βάσεις της Μικροοικονομικής 
Θεωρίας Ι του πρώτου εξαμήνου. Η πρώτη ενότητα ξεκι-
νάει με στοιχεία των Οικονομικών της Ευημερίας και την 
Θεωρία Κοινωνικής Επιλογής. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει 
και συγκρίνει τις ιδιότητες διαφορετικών συναρτήσεων 
κοινωνικής ευημερίας, συστημάτων ψηφοφορίας και 
μηχανισμών κοινωνικής επιλογής καθώς και το Θεώ-
ρημα του Αδυνάτου του Arrow. Καλύπτει επίσης μια ει-
σαγωγή στη θεωρία σχεδιασμού μηχανισμών επιλογής 
(Mechanism Design). Η δεύτερη ενότητα αναλύει σε βά-
θος τις υποθέσεις για Μερική και Γενική Ισορροπία και 
παρουσιάζει τα δύο θεμελιώδη θεωρήματα της ευημε-
ρίας. Στην συνέχεια το μάθημα ασχολείται με σημαντικά 
αίτια αποτυχίας της αγοράς όπως είναι οι Εξωτερικότητες 
και τα Δημόσια Αγαθά και εξετάζει διάφορους τρόπους 
αντιμετώπισης ή θεραπείας αυτών των αποτυχιών. Τέλος, 
το μάθημα εξετάζει και κάποια στοιχεία από τα Οικονο-
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μικά της Πληροφόρησης και τα συσχετίζει με την θεωρία 
σχεδιασμού μηχανισμών. Η καλύτερη κατανόηση της 
ύλης απαιτεί την χρήση πολλών μαθηματικών ασκήσεων 
που συνοδεύουν και αναδεικνύουν την θεωρία και τις 
υποθέσεις των υποδειγμάτων.

Περιεχόμενο:
1. Εισαγωγή στην Θεωρία Κοινωνικής Επιλογής
1.1.  Ιστορική αναδρομή στα Οικονομικά της Ευημερίας 

και την Θεωρία Κοινωνικής Επιλογής
1.2.  Κριτήρια κοινωνικής ευημερίας και δίκαιης δια-

νομής
2. Ευημερισμός που στηρίζεται σε απόλυτη ιεράρχηση
2.1. Συναρτήσεις Ευημερίας
2.2. Κριτήριο ισότητας
2.3. Κριτήριο χρησιμότητας
2.4. Κριτήριο του Rawls
2.5. Κριτήριο του Nash
2.6.  Κριτήρια αξιωματικής προσέγγισης για την δια-

πραγμάτευση (Nash, Kalai-Smorodinsky)
3.  Ευημερισμός που στηρίζεται σε τακτική ιεράρχηση: 

συστήματα ψηφοφορίας και κοινωνική επιλογή
3.1. Ο κανόνας της πλειοψηφίας (Condorcet)
3.2. Το παράδοξο της ψηφοφορίας
3.3. Ο κανόνας του Borda
3.4. Ψηφοφορία και κατανομή των πόρων
3.5.  Προτιμήσεις μίας κορυφής και το θεώρημα του 

διάμεσου ψηφοφόρου
4.  Η θεωρία του αδυνάτου του Arrow 4.1. Τρεις απο-

δείξεις
5. Μερική Ισορροπία
5.1.  Κατά Παρέτο βέλτιστες κατανομές και ισορροπία 

αγορών πλήρους ανταγωνισμού
5.2.  Ανάλυση ανταγωνιστικών αγορών σε μερική ισορ-

ροπία
5.3.  Τα θεμελιώδη θεωρήματα ευημερίας στο πλαίσιο 

μερικής ισορροπίας
5.4.  Ανάλυση ευημερίας σε πλαίσιο μερικής ισορρο-

πίας
5.5.  Ελεύθερη είσοδος και μακρόχρονη ισορροπία σε 

αγορές πλήρους ανταγωνισμού
6. Γενική Ισορροπία
6.1. Το κουτί του Edgeworth και ανταλλαγή
6.2.  Η οικονομία με έναν καταναλωτή και έναν παραγωγό
6.3. Το υπόδειγμα παραγωγής 2x2
6.4. Η διαφορά της Γενικής και Μερικής Ισορροπίας
6.5.  Κατά-Παρέτο βέλτιστες κατανομές και ισορροπία 

αγορών πλήρους ανταγωνισμού
6.6.  Τα θεμελιώδη θεωρήματα ευημερίας στο πλαίσιο 

γενικής ισορροπίας
7. Εξωτερικότητα και Δημόσια Αγαθά
7.1. Μια απλή διμερής εξωτερικότητα
7.2.  Παραδοσιακές θεραπείες για εξωτερικότητες: φό-

ροι και ποσοστώσεις
7.3. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και εξωτερικότητες
7.4. Εξωτερικότητες και έλλειψη αγορών
8. Συνθήκες για κατά Pareto βέλτιστες κατανομές
8.1. Σχεδιασμός μηχανισμών επιλογής
8.2.  Αναποτελεσματικότητα της ιδιωτικής παροχής των 

δημόσιων αγαθών

8.3. Ισορροπία Lindahl
8.4. Πολυμερείς Εξωτερικότητες
8.5. Ιδιωτική πληροφόρηση και λύσεις Second-Best
8.6. Μη-κυρτότητα και εξωτερικότητες
9.  Στοιχεία από Οικονομικά της Πληροφόρησης και 

Σχεδιασμού Μηχανισμών Επιλογών
9.1. Ηθικός κίνδυνος
9.2. Δυσμενής επιλογή
9.3.  Υλοποίηση Κυρίαρχης Στρατηγικής (Dominant-

Strategy Implementation)
9.4.  Το θεώρημα του αδυνάτου του Gibbard-

Satterthwaite
5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Υ)
Σκοπός και Στόχοι: Το μάθημα αποσκοπεί στο να 

παρουσιάσει στους φοιτητές τον λογισμό των συναρ-
τήσεων πολλών μεταβλητών και την βελτιστοποίηση 
τους, καθώς και την εφαρμογή τους στα οικονομικά, σε 
ένα προχωρημένο επίπεδο. Στόχος του μαθήματος είναι 
η εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση αυτών των 
εργαλείων της μαθηματικής ανάλυσης και η εφαρμογή 
τους στην μελέτη οικονομικών υποδειγμάτων τόσο της 
Μικροοικονομικής όσο και της Μακροοικονομίας.

Περιεχόμενο:
1. Υποσύνολα στο Rn

2. Μερική Παράγωγος.
3. Παράγωγος κατά κατεύθυνση.
4. Διαφορικά.
5. Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς.
6.  Βελτιστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς - 

Lagrange
7.  Βελτιστοποίηση με ανισοτικούς περιορισμούς Kuhn-

Tucker.
8. Ομογενείς Συναρτήσεις- Ομοθετικές.
9. Κυρτές - Κοίλες Συναρτήσεις.
6. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II (Υ)
Σκοπός και Στόχοι: Το Μάθημα αποσκοπεί στην μελέτη 

των Δυναμικών Μαθηματικών και των εργαλείων τους, 
προκειμένου ο μεταπτυχιακός φοιτητής να είναι σε θέση 
να μελετήσει και να κατανοήσει δυναμικά υποδείγματα 
που χρησιμοποιούνται στην Οικονομία. Στόχος είναι η εκ-
μάθηση του σχεδιασμού των διαγραμμάτων φάσεων και 
των μεθόδων βέλτιστου ελέγχου καθώς και η επεξεργασία 
και διερμήνευση υποδειγμάτων της Δυναμικής Οικονομίας.

Περιεχόμενο:
1.  Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης (εξισώσεις 

χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς εξισώσεις, 
γραμμικές εξισώσεις, ακριβείς εξισώσεις, εξισώσεις 
Bernoulli).

2.  Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συ-
ντελεστές (ομογενείς και μη ομογενείς, μέθοδος των 
προσδιοριστέων συντελεστών).

3. Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων .
4.  Χώρος φάσεων Διαφ. Εξισώσεων. Ευστάθεια-Μελέ-

τη-Σχεδιασμός.
5.  Χώρος Φάσεων συστήματος διαφορικών εξισώσε-

ων. Βασικές έννοιες. Ευστάθεια Γραμμικών συστη-
μάτων. Θεώρημα Ιδιοτιμών.

6.  Σχεδιασμός χώρων φάσεων Γραμμικών συστημά-
των. Μη Γραμμικά Συστήματα. Ευστάθεια. Ισοκλινείς. 
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Σχεδιασμός χώρων φάσεων. Οριακοί κύκλοι.
7.  Βέλτιστος έλεγχος - αρχή του μέγιστου του 

Pontryagin .
8.  Προεξόφληση - συνάρτηση Hamilton τρέχουσας 

αξίας,
9. Άπειρος ορίζοντας - διαγράμματα φάση
10.  Δυναμικός Προγραμματισμός σε συνεχή χρόνο 

(εξίσωση Hamilton - Jacobi -Bellman).
7. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι (Y)
Σκοπός και Στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η κα-

τανόηση των εννοιών της οικονομετρικής θεωρίας και η 
εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους εκτίμησης και στα-
τιστικού ελέγχου οικονομετρικών σχέσεων. Ειδικότερα 
το μάθημα έχει ως στόχο τον εφοδιασμό των φοιτητών 
με τις απαραίτητες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο 
πεδίο της εφαρμοσμένης οικονομετρίας. Ολοκληρώ-
νοντας το μάθημα οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις 
γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν σε 
εφαρμοσμένη έρευνα στα οικονομικά.

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι:
1. Γραμμικό υπόδειγμα
1.1 Πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμη-

σης και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.
1.2 Στατιστικές ιδιότητες της εκτιμήτριας ελαχίστων 

τετραγώνων σε πεπερασμένα δείγματα.
1.3 Στοιχεία ασυμπτωτικής θεωρίας και ιδιότητες της 

εκτιμήτριας ελαχίστων τετραγώνων σε μεγάλα δείγματα
2. Στατιστικοί έλεγχοι του γραμμικού υποδείγματος. 

Προβλέψεις.
3. Επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος σε μη 

γραμμικές μορφές. Ψευδομεταβλητές . Πολλαπλασια-
στικές μεταβλητές. Διαρθρωτική μεταβολή.

4. Ετεροσκεδαστικότητα. Αυτοσυσχέτιση. Γενικευμένη 
μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων.

5. Ενδογένεια. Μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών.
6. Σφάλμα εξειδίκευσης και προσδιορισμός του υπο-

δείγματος.
7. Υποδείγματα Panel.
8. Συστήματα εξισώσεων: Βασικές έννοιες, ταυτοποί-

ηση και μέθοδοι εκτίμησης.
8. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II (Υ)
Σκοπός και Στόχοι: Το μάθημα αυτό αποτελεί επέκταση 

και συνέχεια του μαθήματος Οικονομετρία Ι. Στόχοι του 
μαθήματος είναι η εξοικείωση με υποδείγματα η αξιό-
πιστη εκτίμηση των οποίων απαιτεί ειδική προσέγγιση 
λόγω της φύσης των μεταβλητών που υπεισέρχονται σε 
αυτά. Ολοκληρώνοντας το μάθημα οι φοιτητές θα έχουν 
αποκτήσει τις γνώσεις για πρωτότυπη έρευνα σε επίπεδο 
διδακτορικής διατριβής.

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι:
9. Μη γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης.
10. Γενικευμένη Μέθοδος Ροπών.
11. Μέθοδος Μέγιστης Πιθανοφάνειας.
12. Υποδείγματα χρονολογικών σειρών . Μη στασιμό-

τητα και μοναδιαίες ρίζες.
13. Δυναμικά Οικονομετρικά Υποδείγματα. Αυτοπα-

λίνδρομα Διανυσματικά Σχήματα
14. Μεταβλητές με μοναδιαίες ρίζες και οικονομετρικά 

υποδείγματα. Συνολοκλήρωση.

15. Υποδείγματα διακριτών (ποιοτικών ) μεταβλητών. 
Υποδείγματα με περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές: 
Περικομμένες (truncated) και λογοκριμένες (censored) 
μεταβλητές.

9. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι (Υ)
Ο δεσμός πολιτικής και οικονομίας που κυριαρχούσε 

στις θεωρίες των κλασικών του 18ου και 19ου αιώνα 
έχει διαρραγεί με τις αναλύσεις των ορθόδοξων οικο-
νομολόγων, με συνέπεια το γνωστικό αντικείμενο των 
οικονομικών να λαμβάνει θετικιστικά χαρακτηριστικά, 
συνδεόμενο αποκλειστικά με την μελέτη και ερμηνεία 
της ορθολογικής συμπεριφοράς των ατόμων. Έτσι, η 
ατομική, κοινωνική και οικονομική δράση ταυτίζεται με 
τον ορθολογισμό, υπό την έννοια της αξιοποίησης των 
πιο πρόσφορων και αποδοτικών μέσων για την εκπλή-
ρωση εγωιστικών σκοπών. Στο μάθημα «Η Οικονομική 
ως Κοινωνική Επιστήμη (Ι)» εξετάζονται, από την επιστη-
μολογική και μεθοδολογική σκοπιά, η σχέση των οικονο-
μικών με την πολιτική και κοινωνική επιστήμη, μέσα από 
επιμέρους θεωρίες κλασικών του 19ου και 20ου αιώνα. 
Συγκεκριμένα, εξετάζονται επιμέρους ζητήματα των θε-
ωριών των Marshall, Pareto, Weber, Durkheim, Popper, 
Lakatos, και Parsons.

10. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ II (Υ)
Στο μάθημα «Η Οικονομική ως Κοινωνική Επιστήμη 

(II)» διερευνάται η σχέση των Οικονομικών με την Πο-
λιτική και Κοινωνική θεωρία και ειδικότερα επιμέρους, 
σύγχρονες θεωρίες της δικαιοσύνης όπως αυτές των 
Rawls, Hayek, Nozick κ.α. Σκοπός του μαθήματος είναι να 
καταδειχθεί η σχέση μεταξύ της οικονομικής και πολιτι-
κής θεωρίας και να αντιμετωπιστεί η οικονομική θεωρία 
ως μέρος της απάντησης στο κανονιστικό και πολιτικό 
ερώτημα «πώς πρέπει να ζούμε;» Για να συμβεί αυτό πρέ-
πει να αναδειχθεί το γεγονός ότι η οικονομική δράση ως 
«παραγωγικό, ανταλλακτικό και διανεμητικό πράττειν» 
εμπεριέχει υπόρρητα αξιολογήσεις, σκοπούς και κανό-
νες ή μέτρα διανεμητικής δικαιοσύνης, ενώ αποτελεί 
συνολικά ένα μέρος της κοινωνικής ζωής του ατόμου 
ως ολότητας, η οποία επί της ουσίας είναι αδιάσπαστη 
και ενιαία. Ως εκ τούτου, επιστημονικές αφαιρέσεις που 
οδηγούν σε στεγανά μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής 
θεωρίας δεν συνιστούν αξιόπιστες αποτυπώσεις και ερ-
μηνείες της κοινωνικής και ατομικής δράσης.

11. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ (Υ)
Οι διαλέξεις του μαθήματος Ιστορίας Οικονομικής 

Σκέψης διακρίνονται από μια σειρά εισαγωγικών και 
προχωρημένων θεμάτων. Διδακτικός στόχος αποτελεί 
η κατανόηση του τρόπου γένεσης και ανάπτυξης κυ-
ρίαρχων και μη συμβατικών θεωρητικών προσεγγίσε-
ων, κυρίως από την εποχή του Adam Smith μέχρι και 
σήμερα. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι ιστορική 
και αναλυτική. Η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης πα-
ρουσιάζεται ως μια διαδοχική σειρά μεταβολών στην 
αντίληψη και την θεώρηση της φύσης της κοινωνικοοι-
κονομικής διαδικασίας. Αυτές οι αλλαγές στο "όραμα" 
(vision κατά τον Schumpeter) της κυρίαρχης εκδοχής 
της οικονομικής σκέψης συνεπάγονται κάθε φορά την 
κατασκευή νέων αναλυτικών εννοιών και κατηγοριών 
και ενός νέου θεωρητικού προτύπου διάρθρωσής τους. 
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Επομένως το μάθημα δίνει έμφαση στον ιστορικό χαρα-
κτήρα των οικονομικών θεωριών και στον τρόπο με τον 
οποίο τα πραγματικά κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα 
διαμορφώνουν την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας. 
Παράλληλα, στο μάθημα συζητείται η επικαιρότητα και η 
χρησιμότητα των διαφόρων ρευμάτων της οικονομικής 
σκέψης στα κλασικά θέματα της θεωρίας της αξίας και 
της διανομής αλλά και στα σύγχρονα προβλήματα όπως 
αναδείχθηκαν κατά τον 20ο αιώνα στις οικονομίες της 
Δύσης (της ανεργίας, των κοινωνικών ανισοτήτων, κ.λπ.). 
Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην γένεση και ιστο-
ρία της νεοκλασικής θεωρίας με σκοπό την πληρέστερη 
κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση της διδασκόμενης 
οικονομικής θεωρίας καθώς και την προσέγγιση της ως 
τμήμα της ιστορίας των οικονομικών θεωριών.

12. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ III) (Ε)
Σκοπός και Στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι να 

εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των υπολο-
γιστικών μαθηματικών και στη χρήση του λογισμικού 
Mathematica για την ανάλυση οικονομικών συστημά-
των. To Mathematica είναι ένα ισχυρό λογισμικό, ικανό να 
κάνει συμβολικούς και αριθμητικούς υπολογισμούς και 
διαθέτει αξιόλογες εφαρμογές για την παραγωγή γρα-
φικών, που είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση μαθη-
ματικών προβλημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να 
είναι σε θέση οι φοιτητές να χειριστούν αυτό το ισχυρό 
λογισμικό και να το χρησιμοποιήσουν στην αντιμετώπι-
ση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Περιεχόμενο:
1. Μία πρώτη περιγραφή των υπολογιστικών Μεθόδων.
2. Εισαγωγή στον Συμβολικό Προγραμματισμό.
3. Εισαγωγή στο Mathematica.
4. Βασικά Μαθηματικά με το Mathematica.
5. Basic Mathematics with Mathematica.
6. Άλγεβρα με το Mathematica.
7. Λογισμός με το Mathematica.
8. Γραφικά με το Mathematica.
9. Βελτιστοποίηση με το Mathematica.
10. Διαφορικές Εξισώσεις με Mathematica.
11. Εφαρμογές στην Στατιστική.
12. Εφαρμογές στα Οικονομικά.
13. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ε)
Σκοπός και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος 

είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις ανελίξεις Brown κα-
θώς η εκμάθηση των βασικών τεχνικών του Στοχαστικού 
Λογισμού, των Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων και 
του Στοχαστικού Βέλτιστου Ελέγχου. Στόχοι του μαθή-
ματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων επίλυσης στο-
χαστικών διαφορικών εξισώσεων και η εφαρμογή τους 
σε οικονομικά προβλήματα, καθώς επίσης και η εξοικεί-
ωση των φοιτητών με την μελέτη, μέσω στοχαστικών 
διαφορικών εξισώσεων και του στοχαστικού βέλτιστου 
ελέγχου, σύγχρονων μακροοικονομικών υποδειγμάτων.

Περιεχόμενα:
1. Στοχαστικές Ανελίξεις.
2. Τυχαίοι περίπατοι.
3. Κίνηση Brown.
4. Στοχαστικές ΔΕ.
5. Στοχαστική Ολοκλήρωση.

6. Τύπος του Ito.
7. Στοχαστικός Βέλτιστος Έλεγχος
8. Στοχαστικά Μακροοικονομικά Υποδείγματα
14. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ε)
1.1. Σκοπός και στόχοι μαθήματος: Σκοπός του μα-

θήματος είναι η εισαγωγή στις Εξισώσεις Διαφορών 
και Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών με έμφαση στις 
Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών. Παρουσιάζονται οι 
τρόποι και οι μέθοδοι επίλυσης Γραμμικών Εξισώσεων 
Διαφορών και Συστημάτων και οι εφαρμογές των λύσε-
ων στην Οικονομία. Επιπλέον, παρουσιάζεται η ποιοτική 
μελέτη μη Γραμμικών Εξισώσεων Διαφορών. Αναλύεται 
η συμπεριφορά περιοδικών και μη περιοδικών λύσεων 
της Λογιστικής Εξίσωσης καθώς και η έννοια του χάους 
κατά Li and Yorke.

1.2. Περιεχόμενο:
1.2.1. Εισαγωγή στις Εξισώσεις Διαφορών
1.2.2. Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών πρώτης τάξης
1.2.3. Μη Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών-Μέθοδος 

του Ιστού της Αράχνης
1.2.4. Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Δεύτερης Τάξης
1.2.5. Το μοντέλο Samuelson-Hicks
1.2.6. Συστήματα Εξισώσεων Διαφορών
1.2.7. Το μοντέλο Cournot
1.2.8. Ιδιοτιμές και Ευστάθεια
1.2.9. Λύσεις
1.2.10. Λογιστική Εξίσωση
1.2.11. Περιοδικές και μη Περιοδικές Λύσεις
1.2.12. Εισαγωγή στην έννοια του Χάους
1.2.13. Μη Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Δεύτερης 

Τάξης και εφαρμογές στην Οικονομία
1.2.14. Συστήματα μη Γραμμικών Εξισώσεων Διαφορών
15. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι (Ε)
Το μάθημα πραγματεύεται σε μεγάλο βαθμό τις αρ-

χές της μαρξικής πολιτικής οικονομίας όπως εκτίθενται 
από τον Μαρξ στους τρεις τόμους του Κεφαλαίου στις 
Θεωρίες για την Υπεραξία και τα άλλα ώριμα οικονομικά 
έργα του. Συζητείται η ένταξη της μαρξικής πολιτικής 
οικονομίας στο συνολικό σχήμα της υλιστικής αντίληψης 
της ιστορίας και η ανάπτυξη των οικονομικών νόμων 
κίνησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής με τη 
σειρά και τη λογική που εκτίθενται στο Κεφάλαιο. Πε-
ριεχόμενο:

1.  Η φύση του έργου του Μαρξ στο χώρο της Πολιτικής 
Οικονομίας (Ο Ιστορικός Υλισμός ως σύνθεση των 
Κοινωνικών Επιστημών)

2. Αξίες, τιμές, χρήμα
3.  Αξία Εργασιακής Δύναμης - Υπεραξία - Εκμετάλλευ-

ση: Ο πυρήνας της Πολιτικής Οικονομίας του Μαρξ
4.  Εργασιακή διαδικασία - μήκος και ένταση της εργά-

σιμης ημέρας - απόλυτη και σχετική υπεραξία
5.  Συσσώρευση κεφαλαίου (συγκέντρωση και συ-

γκεντροποίηση κεφαλαίου) - «εφεδρικός στρατός 
εργασίας» - μερίδιο μισθών -Σχετική και απόλυτη 
φτώχεια (έννοιες και μέτρηση)

6.  Εμπορικό κεφάλαιο - Χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο -
Παραγωγική - Μη παραγωγική εργασία - Μαρξικές 
κατηγορίες και Εθνικοί Λογαριασμοί

7. Σχήματα αναπαραγωγής
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8. Τιμές παραγωγής - θεωρία και εμπειρική διερεύνηση
9.  Θεωρία καπιταλιστικού ανταγωνισμού - Διακλαδι-

κός ανταγωνισμός, ενδοκλαδικός ανταγωνισμός, 
ρυθμιστικό κεφάλαιο - Μονοπώλιο - Ολιγοπώλιο -
Διαφορική και απόλυτη γαιοπρόσοδος

10. Οικονομικές Κρίσεις
16. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ II (Ε)
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια της Μαρξιστικής Πολι-

τικής Οικονομίας Ι και πραγματεύεται καίρια ανοικτά ζη-
τήματα στο χώρο της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας 
και τη συνεισφορά διαφόρων μαρξιστικών σχολών και 
ρευμάτων ιδίως στις θεωρητικές και εμπειρικές διαμάχες 
γύρω από τις οικονομικές κρίσεις (στασιμοπληθωρισμού 
και πρόσφατη κρίση) και τη φύση του σύγχρονου καπι-
ταλισμού.

Περιεχόμενο:
-  Διεθνής ανταγωνισμός - «άνιση ανταλλαγή» - μετα-

φορές αξίας και θεωρία συναλλαγματικών ισοτιμιών
-  Financial capital -financialization - «financial 
exploitation»?

-  Οικονομικές Κρίσεις: Ιστορία και Θεωρίες κρίσης - 
εμπειρικές ενδείξεις (Ελλάδα, ΗΠΑ και άλλες χώρες) - 
τρέχουσα κρίση

Θεωρίες κρίσης
- «Profit squeeze»
- Αναρχία παραγωγής-δυσαναλογίες
- Νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους
- Υποκατανάλωση/Ελλειψη Ενεργού Ζήτησης
Τρέχουσα κρίση
-  Κρίση νεοφιλελεύθερου υποδείγματος - ανισότητα - 
υποκατανάλωση

- Χρηματιστικοποίηση - Ευρωζώνη - «sudden stop»
- Κρίση δημοσίου χρέους (κράτος πρόνοιας - κοινωνι-

κός μισθός - «κόστος απώλειας εργασίας»)
- Θεωρίες κρίσης στο χώρο της ελληνικής (ριζοσπα-

στικής, αντικαπιταλιστικής, κομμουνιστικής) αριστεράς
- Σχολή Ρύθμισης: Η ελληνική περίπτωση
- Θεωρία και (οικονομική) Ιστορία: Κοινωνικές Δομές 

Συσσώρευσης στην μεταπολεμική ελληνική οικονομία
17. ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΥΝΣ 

(Reading Keynes' General Theory) (E)
Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να φέρει τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές της οικονομικής επιστήμης 
σε επαφή με το πρωτότυπο κείμενο και τις ιδέες που 
αναπτύσσονται στη «Γενική Θεωρία» του J. Μ. Keynes. Η 
προσέγγιση γίνεται με τη μελέτη του ίδιου του αγγλικού 
κειμένου και με την παράλληλη και αυστηρά επικουρι-
κή υποστήριξη των φοιτητών από σύγχρονους σχολι-
αστές της «Γενικής Θεωρίας» όπως η Victoria Chick, ο 
Mark Hayes κ.α. Στόχος είναι η κατανόηση του ιδιαίτερου 
στίγματος της Κεϋνσιανής θεωρίας ως συνέχειας και συ-
νάμα α¬συνέχειας της Μαρσαλιανής παράδοσης καθώς 
και η ανάδειξη της χρησιμότητας των ιδεών του Keynes 
για την αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών προ-
βλημάτων χωρίς τα βαρίδια της νεοκλασικής σύνθεσης 
και των Νέο-Κεϋνσιανών ερμηνειών.

Περιεχόμενα:
1. Μαρσαλιανές ρίζες

2. Η Αρχή της Ενεργού Ζήτησης
3. Εθνικοί Λογαριασμοί και Κόστος Χρήσης (User Cost)
4. Βραχυπρόθεσμες Προσδοκίες
5. Η Ροπή προς Κατανάλωση
6.  Η Οριακή Αποδοτικότητα του Κεφαλαίου (Marginal 

Efficiency of Capital)
7. Μακροπρόθεσμες προσδοκίες
8. Προτίμηση Ρευστότητας και Επιτόκιο
9. Οι Ουσιαστικές Ιδιότητες του Χρήματος
10. Οι Προθεσμιακές Αγορές
11. Χρηματικοί Μισθοί και Τιμές
12. Ο Οικονομικός Κύκλος
13. Μερκαντιλισμός
14. Η Κοινωνική Φιλοσοφία της «Γενικής Θεωρίας»
18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ε)
Αυτό το μάθημα εισάγει στους φοιτητές μοντέλα 

προβλέψεως που χρησιμοποιούνται ευρέως στις χρη-
ματοπιστωτικές αγορές και θα τους εξοικειώσει με την 
ανάλυση χρηματοοικονομικών και μακροοικονομικών 
μεταβλητών. Τα μοντέλα που θα καλυφτούν περιλαμ-
βάνουν μοντέλα μηχανικής μάθησης όπως neural 
networks, classification trees, και Gaussian processes, 
καθώς και στατιστικά μοντέλα όπως μη-γραμμικής, μη-
παραμετρικής, μπεϋζιανής και λογιστικής παλινδρόμη-
σης. Τα μοντέλα θα προβλέπουν τάξεις ή επίπεδες τιμές 
(classification ή regression). Οι μαθητές αναμένεται να 
μάθουν τα πακέτα SAS/JMP και SPSS/Modeler, και να τα 
εφαρμόσουν σε μοντέλα που καλύπτονται στην τάξη σε 
πραγματικά δεδομένα. Εισαγωγή στην επιστήμη των δε-
δομένων (Data Science) με γλώσσες προγραμματισμού 
(MATLAB, Python, R) θα γίνει και η χρήση τους θα είναι 
προαιρετική.

19. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- 
Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Αθήνας του 20ού 
αιώνα (Ε)

Μελετώνται με τη βοήθεια εκτενούς βιβλιογραφίας 
αλλά και με τη βοήθεια του Τύπου η εξέλιξη του αθηνα-
ϊκού πληθυσμού, των αστικών επαγγελμάτων και των 
προβλημάτων καθημερινής διαβίωσης στην πρωτεύ-
ουσα ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα στέγασης και υποδομών 
ενώ μελετάται ο οικονομικός ρόλος της πρωτεύουσας 
και του Πειραιά.

20. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Financial 
Economies) (E)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος: Το μάθημα εστι-
άζει στα επιστημονικά αντικείμενα του χρήματος, της 
τραπεζικής και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Αυτό 
εμπεριέχει τη μελέτη των μικροοικονομικών της τρα-
πεζικής επιχείρησης καθώς και τη μελέτη των αγορών 
όπου λαμβάνει χώρα η τραπεζική διαμεσολάβηση σε 
συνδυασμό με την χρηματοοικονομική θεωρία εν γένει. 
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμέ-
νου της χρηματοοικονομικής δεν υφίσταται ξεκάθαρος 
διαχωρισμός του από την μικροοικονομική ή την μακρο-
οικονομική θεωρία και για το λόγο αυτό θα ασχοληθούμε 
επίσης και με ζητήματα όπως είναι ο προσδιορισμός της 
ζήτησης αλλά και της προσφορά του χρήματος, η θεωρία 
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προσδιορισμού των επιτοκίων, καθώς και με θέματα που 
άπτονται της νομισματικής πολιτικής και της λειτουργίας 
των χρηματοοικονομικών αγορών. Τα τελευταία είναι 
γνωστικά αντικείμενα που παραδοσιακά αντιμετωπίζο-
νταν στο πλαίσιο της μακροοικονομικής.

Περιεχόμενο του μαθήματος:
1. Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος
2. Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά συστήματα
3. Θεωρία χαρτοφυλακίου
4. Ο καθορισμός των βραχυχρόνιων επιτοκίων
5. Η διάρθρωση των επιτοκίων
6. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
7. Οι τράπεζες και η προσφορά χρήματος
8. Η ζήτηση χρήματος
9. Νομισματική Πολιτική
10.  Αγορές (χρήματος, Εταιρικών Ομολόγων (Ομολο-

γιών), μετοχών, συναλλάγματος)
11. Παράγωγα προϊόντα: Οι αγορές προθεσμιακών 

χρηματοοικονομικών συμβολαίων. Δικαιώματα 
προαίρεσης, συμβόλαια ανταλλαγής και λοιπά πα-
ράγωγα προϊόντα.

12.  Χρηματοοικονομική καινοτομία και ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών.

13.  Αποτελεσματικότητα της χρηματοπιστωτικής αγο-
ράς.

21. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡ-
ΡΟΠΙΑΣ (Ε)

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος: Σκοπός του μαθή-
ματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την ικανότητα να 
σχεδιάζουν και να υλοποιούν μικρής έκτασης μοντέλα 
γενικής ισορροπίας τα οποία θα μπορούν να εφαρμο-
στούν στο πεδίο ανάλυσης οικονομικής πολιτικής και 
χρηματοδότησης επενδύσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει 
τη διδασκαλία των ακόλουθων γνωστικών αντικειμένων: 
i) Θεωρία Γενικής Οικονομικής Ισορροπίας, ii) Εισαγωγή 
του Χρηματοοικονομικού τομέα στα εφαρμοσμένα υπο-
δείγματα γενικής ισορροπίας, iii) Χρήση του λογισμικού 
General Algebraic Modelling System (GAMS), iv) Στα-
τιστικά στοιχεία (Εθνικοί Λογαριασμοί, Πίνακες Εισρο-
ών Εκροών), ν) Αθροιστικές συναρτήσεις παραγωγής, 
vi) Μη γραμμικός προγραμματισμός, Προβλήματα μει-
κτής συμπληρωματικότητας. Στα πλαίσια του μαθήμα-
τος οι φοιτητές αναπτύσσουν ένα στοιχειώδες μοντέλο 
γενικής οικονομικής ισορροπίας παραμετροποιημένο 
στο Ελληνικό οικονομικό σύστημα και εφαρμόζουν το 
μοντέλο αυτό σε συγκεκριμένες ερωτήσεις οικονομικής 
πολιτικής. Η ανάπτυξη του πλήρους μοντέλου γίνεται 
σταδιακά εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο χρόνο κατα-
νόησης κάθε στοιχείου που προστίθεται στο υπόδειγμα.

1. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού GAMS
2.  Προβλήματα μη γραμμικού προγραμματισμού και 

μεικτής συμπληρωματικότητας
3.  Ορισμός και επίλυση προβλημάτων με τη χρήση του 

λογισμικού GAMS
4.  Οικονομικές θεωρίες και σύγχρονα εφαρμοσμένα 

μοντέλα οικονομικής ανάλυσης
5. θεωρία Γενικής Οικονομικής Ισορροπίας
6.  Αθροιστικές συναρτήσεις παραγωγής και συναρτή-

σεις ευημερίας

7.  Θεωρία σχεδιασμού μοντέλου γενικής ισορροπίας 
διαστάσεων 2-2-2

8.  Υλοποίηση μοντέλου γενικής ισορροπίας με τη χρή-
ση λογισμικού GAMS

9.  Πίνακες Εισροών - Εκροών, Εθνικοί λογαριασμοί και 
χρήση της βάσης δεδομένων EUROSTAT

10.  Ο χρηματοοικονομικός τομέας στη γενική ισορ-
ροπία

11.  Η αναπαράσταση της αγοράς εργασίας και της 
ανεργίας

12.  Πολυτομεακό και δυναμικό μοντέλο γενικής ισορ-
ροπίας

13.  Ανοικτή οικονομία και αναπαράσταση του εμπο-
ρίου

22. ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Ε)
Το μάθημα της Μετα-Κεϋνσιανής Οικονομικής θεω-

ρίας έχει ως βασικό σκοπό του να φέρει σε επαφή τους 
φοιτητές με την Πολιτική Οικονομία των Keynes και 
Kalecki. Τα μάθημα χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότη-
τες: Στην πρώτη ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζει στη 
φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της Μετα-Κεϋνσιανής 
θεωρίας. Στην δεύτερη ενότητα η ανάλυση επικεντρώ-
νεται σε θεμελιακές Μετα-Κευνσιανές μικροοικονομικές 
ιδέες, ειδικότερα στη σημασία της αβεβαιότητας και στο 
ρόλο τους χρήματος στη διαδικασία λήψης οικονομικών 
αποφάσεων. Στην τρίτη ενότητα η ανάλυση αφορά θεμε-
λιακές μακροοικονομικές ιδέες, ειδικότερα στη σημασία 
της ενεργού ζήτησης και της διανομής του εισοδήματος 
στον προσδιορισμό της απασχόλησης, καθώς επίσης και 
στην αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημο-
σιονομικής πολιτικής.

23. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
(Ε)

Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της 
ελληνικής οικονομίας από την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους μέχρι τον Β. Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι θεματικές ενότητες αφορούν κυρίως τα δημόσια 
οικονομικά και την εξέλιξη του δημόσιου χρέους, το 
νόμισμα, τις μεταβολές στην αγροτική οικονομία την 
διαδικασία της εκβιομηχάνισης και τέλος την ανάπτυξη 
του τραπεζικού συστήματος και των χρηματοοικονομι-
κών δομών.

1. Γενικά, Πολιτική, Ιδεολογία, Κοινωνία.
2. Ελληνική Οικονομία, Κράτος, Δημόσια Οικονομικά.
3. Βιομηχανία, Κεφάλαιο, Εργατικό Δυναμικό.
4. Πόλεις.
5. Τράπεζες, Πίστη, Νόμισμα.
6. Ναυτιλία.
7. Δημόσια'Εργα.
8. Τιμές, Προϊόντα.
9. Οικονομική Σκέψη
24. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ε)
Μελετάται κυρίως η ιστορία των επιχειρήσεων κατά 

τον 19ο και 20ο αιώνα άρα και το προφίλ των βιομηχα-
νικών ελίτ στην Ευρώπη. Παράλληλα μελετώνται και οι 
εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και το βιοτικό και μορφω-
τικό τους επίπεδο στις ευρωπαϊκές πόλεις. Αναδεικνύεται 
μεταξύ άλλων η συνεχής και σημαντική παρουσία του 
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας σε όλες τις μεγά-
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λες ευρωπαϊκές πόλεις. Η περίοδος του μεσοπολέμου 
1918-1940. Οι απαρχές της κυριαρχίας των ΗΠΑ και η 
ευρωπαϊκή οικονομία. Οι προσπάθειες για την επαναφο-
ρά του χρυσού κανόνα. Η κρίση του 1929 και ο κρατικός 
παρεμβατισμός. Η μεταπολεμική περίοδος 1950-2000. 
Το Bretton Woods και η αποκατάσταση του διεθνούς νο-
μισματικού συστήματος. Το σχέδιο Marshall και η ανοι-
κοδόμηση της Ευρώπης. Τα χρυσά χρόνια 1950-1973 και 
η μικτή οικονομία. Οι δεκαετίες της κρίσης 1973-1992 Οι 
πετρελαϊκές κρίσεις. Η εγκατάλειψη του Bretton Woods 
και τα νομισματικά προβλήματα. Ο στασιμοπληθωρι-
σμός και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Η παγκοσμι-
οποίηση και οι συνέπειες της.

25. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε)
Το μάθημα Οικονομικά της Εργασίας είναι ένα μετα-

πτυχιακό μάθημα επισκόπησης των οικονομικών της 
εργασίας. Αυτό το μάθημα καλύπτει τα περισσότερα 
από τα κλασικά θέματα στα οικονομικά της εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς εργασίας, της 
στατικής και δυναμικής ανάλυσης, της ζήτησης εργασί-
ας, της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, της θεωρίας 
της γενικής-ειδικής εκπαίδευσης, της γονιμότητας και 
της οικονομικής ανάπτυξης, της θεωρίας των εξισωτι-
κών μισθολογικών διαφορών, των θεωριών των συμ-
βάσεων εργασίας, των συνδικάτων, των απεργιών και 
των διαπραγματεύσεων, των διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας, της αναζήτησης εργασίας, της ανεργίας και 
της μακροοικονομίας των αγορών εργασίας. Οι εβδομα-
διαίες συναντήσεις αποτελούνται από ένα συνδυασμό 
διαλέξεων και παρουσιάσεων.

26. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τα υποδείγμα-

τα GARCH και την μέθοδο Bootstrap, που, αν και χρήσιμα 
στα Οικονομικά, δεν μελετώνται επαρκώς στα βασικά 
μαθήματα Στατιστικής και Οικονομετρίας. Η προσέγγιση 
της ύλης δίνει έμφαση στην θεμελίωση κα κατανόηση 
των σχετικών τεχνικών σε GARCH και Bootstrap, και όπου 
αυτό είναι δυνατό, στην εφαρμογή τους σε οικονομικά 
δεδομένα με χρήση υπολογιστή.

27-28. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΚΑΙ II
Εισαγωγή.
-  Ανάλυση της Arrow-Debreu economy και του Walras 

law.
Έμμεση φορολογία
-  Ο κανόνας του Ramsey (παρουσίαση, ερμηνεία, αντί-

στροφη ελαστικότητα)
-  Επέκταση της εφαρμογής του κανόνα σε πολλά νοι-

κοκυριά
- Γενικευμένη χρήση συναρτήσεων παραγωγής
-  Αφορολόγητα αγαθά, ομογενείς φόροι, παραγωγι-

κότητα
Άμεση φορολογία
-  Δομικά χαρακτηριστικά, συναρτήσεις χρησιμότητας 

στο υπόδειγμα Mirrlees
-  Βέλτιστη συνάρτηση φορολογίας (γραμμική και μη 

γραμμική φορολόγηση, επιπτώσεις στο κίνητρο για 
εργασία)

-  Επέκταση σε δύο μορφές εργασίας με άμεσους και 
έμμεσους φόρους.

Εταιρική φορολογία
-  Φορολόγηση επιχειρήσεων με φόρους επί των κερ-

δών, των μερισμάτων και των κεφαλαιακών αποδό-
σεων.

-  Επίπτωση του φόρου, υπόδειγμα του Harberger και 
εισοδηματικό αποτέλεσμα

-  Φορολογία και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 
συστήματα εταιρικής φορολόγησης, επενδύσεις με 
καθεστώς βεβαιότητας και αβεβαιότητας

Δημόσια αγαθά
-  Βέλτιστη προσφορά, αμιγή και μη αμιγή αγαθά, κο-

ρεσμός, συνωστισμός
- Προσωποποιημένες τιμές και ισορροπία Lindahl
-  Φορολόγηση νοικοκυριών με τις ίδιες ή διαφορετικές 

προτιμήσεις
Εξωτερικές οικονομίες
-  Ατέλειες του μηχανισμού της αγοράς και εξωτερι-

κότητες
-  Το θεώρημα του Coase (ανυπαρξία αγορών και αγο-

ρές για εξωτερικές οικονομίες, μηχανισμός εσωτερί-
κευσηςτων εξωτερικών επιβαρύνσεων)+

Φοροδιαφυγή
- Φοροδιαφυγή με επίγνωση ή μη κινδύνου
- Επιπτώσεις στην προσφορά δημόσιων αγαθών
- Επίδραση στην προσφορά εργασίας
- Άριστοι ελεγκτικοί μηχανισμοί
- Φοροδιαφυγή από επιχειρήσεις
- Άριστη φορολογία και φοροδιαφυγή.

ΑΡΘΡΟ 7 
Εξετάσεις και αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
13 εβδομάδες διδασκαλίας και τέσσερις εβδομάδες εξε-
τάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξα-
μήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο 
του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
ή αποστέλλεται σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) 
στους φοιτητές.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Κάθε φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κά-
ποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής 
στις εξετάσεις) μόνο αν έχει παρακολουθήσει το 80% 
των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 
εκ νέου το μάθημα κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για την 
επίδοση τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις ή με 
γραπτή εργασία. Είναι δυνατό να υπάρχουν και εξετάσεις 
(πρόοδοι) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξι-
ολόγησης ορίζεται από το διδάσκοντα. Η βαθμολόγηση 
γίνεται στην κλίμακα 1-10 με άριστα το 10 και βάση το 5.
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Στην κλίμακα αυτή υιοθετείται και η χρήση της μισής 
μονάδας. Η μη συμμετοχή στην εξέταση των μαθημάτων 
ισοδυναμεί με αποτυχία. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 30 ημερών 
από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Οι εξετάσεις επα-
ναλαμβάνονται το Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας.

Όσοι φοιτητές δεν εξεταστούν επιτυχώς σε κάποιο 
μάθημα το Σεπτέμβριο, μπορούν να εξεταστούν εκ νέου 
στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση επανεξέτασης μαθή-
ματος το επόμενο έτος ο ανώτερος βαθμός του γραπτού 
θα είναι το οκτώ (8).

Για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι απαραίτητη εντός του ανώτατου επιτρε-
πόμενου ορίου των έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων, η 
επιτυχής αξιολόγηση σε όλα τα μαθήματα (16) του Π.Μ.Σ. 
ώστε ο φοιτητής να συγκεντρώσει 120 πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS).

ΑΡΘΡΟ 8 
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών 
φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α΄κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται 
να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές 
ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμ-
ματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, άρθρ. 34, ν. 4485/2017). 
Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
λειτουργεί Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με 
Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ). Συγκεκριμένα στους εν λόγω 
φοιτητές εξασφαλίζονται η πρόσβαση στη διαπροσωπι-
κή επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις, στο εκπαι-
δευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό), στον πίνακα και 
τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας, στη συγγραφή 
σημειώσεων, εργασιών και στις γραπτές εξετάσεις, στις 
πληροφορίες, το περιεχόμενο του διαδικτύου και τις 
εφαρμογές πληροφορικής.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του Π.Μ.Σ. διαλέξεις ή άλ-
λες επιστημονικές εκδηλώσεις του Π.Μ.Σ., κ.ά.

3. Η Συνέλευση του τμήματος, μετά την εισήγηση της 
ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών 
φοιτητών εάν:

3.1. υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης 
στο Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

3.2. έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφο-
ρά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από 
τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

3.3. αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

3.4. υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δί-
καιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά 
τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους.

4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1., άρθρ. 44, ν. 4485/2017). 
Συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις αξιολόγη-
σης διανέμεται με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 
στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του προγράμματος οι 
οποίοι και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 
έχουν δικαίωμα να αξιολογήσουν το Π.Μ.Σ. ανώνυμα. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε διδάσκοντα κοινο-
ποιούνται και στον ίδιο μετά το τέλος της βαθμολόγησης 
της περιόδου και στην ΣΕ και λαμβάνονται υπόψη για την 
βελτίωση του Π.Μ.Σ. 

5. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του τμήματος και σε χώρο του 
τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ. ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του τμή-
ματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, 
ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρύτανη.

6. Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο 
τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλο-
δαπής δεν έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με 
το ν. 3328/2005 (Α΄80).

7. Οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση πα-
ραρτήματος διπλώματος.

8. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
τις επιχορηγήσεις του ΕΚΠΑ, του ΕΛΚΕ και του ΥΠΕΠΘ.

ΑΡΘΡΟ 9
Υποδομή Π.Μ.Σ. 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται η υποδομή 
του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (αίθουσες διδα-
σκαλίας, εποπτικά μέσα, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κ.α.). 
Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τη Γραμματεία του τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να 
προέρχεται από:

- πόρους του τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
-  τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

-  δωρεές, παροχές κληροδοτήματα και κάθε είδους χο-
ρηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

-  ερευνητικά προγράμματα,
-  προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων δι-

εθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ του ΑΕΙ και
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερ-

χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογι-
σμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατί-
θεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ 
(παρ. 2, άρθρ. 44, ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός 
με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα 
μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρθρ. 44, ν. 4485/2017).

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 
του ν. 4485/2017.
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ΑΡΘΡΟ 10
Ανάθεση διδασκαλίας/Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. 

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., προέρχονται, τουλάχιστον 
κατά 60%, από:

-  μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

-  μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόχους διδακτορικού δι-
πλώματος εκτός KL αν το γνωστικό τους αντικείμενο 
είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας 
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής,

-  ομότιμους καθηγητές (άρθρ. 69, ν. 4386/2016) και 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών,

-  διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
-  επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, είτε κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, είτε μεταδιδάκτορες, είτε 
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας επιστήμονες οι οποί-
οι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπό-
τροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του 
Προέδρου του οικείου τμήματος για τη διεξαγωγή 
διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθο-
ριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ 
του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του 
οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρθρ. 29, ν. 4009/2011).

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του ν. 4485/2017, 
άρθρο 36, η Συνέλευση του τμήματος αξιολογεί τις ανά-
γκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα 

υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπη-
ρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με 
το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, 
δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευ-
σης του τμήματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.,

- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρ. 13Α, 
ν. 4310/2014,

-επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρθρ. 16, ν. 4009/2011) ή γίνονται 
νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω 
(παρ. 1, 2, 5 και 6, άρθρ. 36, ν. 4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. γίνεται ύστερα από εισήγηση της 
ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του τμήματος.

Κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουρ-
γία του Π.Μ.Σ. που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω θα 
ρυθμίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος σύμφωνα 
με την εκάστοτε νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02046201810180016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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