
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 5053/10.07.2018, (Β’ 3644) από-
φασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (συνεδρία 15η/21.06.-02.07.2018/6) 
περί επανίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρημα-
τοοικονομική και Τραπεζική» των Τμημάτων Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

2 Τροποποίηση της 5058/10.07.2018, (Β’3644) από-
φασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (συνεδρία 15η/21.06.-02.07.2018/6) 
περί επανίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» 
των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5521 (1)
   Τροποποίηση της 5053/10.07.2018, (Β’ 3644) 

απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 15η/21.06.-

02.07.2018/6) περί επανίδρυσης του Διατμημα-

τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» 

των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-

νομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικο-

νομικού Πανεπιστημίου .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 15η/18.07.2019) 

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’114), ιδίως τα άρθρα 30 
έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α’189) και ιδίως τα 
άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ-
τατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α’195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 (Β’4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. 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 σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», 
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και 
δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών».

7. Το 789/18.04.2012 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Το 2045/20.08.2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

10. Την 5053/10.07.2018, (Β’ 3644) απόφαση Συγκλή-
του Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06.-02.07.2018/6) περί επα-
νίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Χρηματοοικονομική 
και Τραπεζική» των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου, ιδίως το άρθρο 4, παρ. 1-6.

11. Την 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκριση δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας από-
φασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

12. Την εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.) (5η/20.02.2019 συνεδρίαση) του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτ-
λο: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» περί τροποποί-
ησης των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 4 της ως άνω υπ’αρ. 
προοιμίου (10) απόφασης Συγκλήτου.

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (9η/ 
20.03.2019 συνεδρίαση), που αφορά στην έγκριση τρο-
ποποίησης των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 4 της ως άνω 
υπ. αρ. προοιμίου (10) απόφασης Συγκλήτου.

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικο-
νομικής Επιστήμης (10η/03.04.2019 συνεδρίαση), που 
αφορά στην έγκριση τροποποίησης των παρ. 1 έως 6 του 
άρθρου 4 της ως άνω υπ. αρ. προοιμίου (10) απόφασης 
Συγκλήτου.

15. Την 4360/02.07.2019 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, που αφορά στην τροποποίηση των 1 έως 6 του 
άρθρου 4 της ως άνω υπ. αρ. προοιμίου (10) απόφασης 
Συγκλήτου.

16. Την 5174/29.07.2019 κοινοποίηση στην Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων της απόφασης της Συγκλή-
του περί τροποποίησης της 5053/10.07.2018, (Β’ 3644) 
απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06.-
02.07.2018/6) περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» των Τμημάτων Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικο-
νομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το γεγονός ότι πα-
ρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για 
την αναπομπή της ως άνω απόφασης.

17. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση του άρθρου 4, «Πιστωτικές Μο-
νάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων», παρ. 1-6, της 5053/ 
10.07.2018, (Β’ 3644) απόφασης Συγκλήτου Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 15η/21.06.-
02.07.2018/6) περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» των Τμημάτων Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικο-
νομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος 
είναι 90.

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές παρακο-
λουθούν τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα με επτάμι-
ση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο, τρία (3) υποχρεω-
τικά μαθήματα με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, 2 
μαθήματα επιλογής με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο 
και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας με τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης 
δίνεται η δυνατότητα αντί εκπόνησης διπλωματικής ερ-
γασίας η παρακολούθηση και εξέταση σε 3 μαθήματα 
με 10 πιστωτικές μονάδες έκαστο. Πριν την έναρξη του 
προγράμματος προσφέρονται: δύο (2) προπαρασκευα-
στικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες και εξετάσεις. 
Ο ρόλος των προπαρασκευαστικών είναι να προετοιμά-
σει τους φοιτητές, για να ακολουθήσουν το ΜΠΣ χωρίς 
πιθανές ελλείψεις στα γνωστικά του αντικείμενα από το 
προπτυχιακό τους επίπεδο, να τους δώσει την ευκαιρία 
να κατανοήσουν καλύτερα τις γνωστικές τους ανάγκες 
και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα όποια κενά πι-
θανώς έχουν στην απαιτούμενη ύλη του προγράμματος.

3. Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων 
και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως 
εξής:

Α’ Εξάμηνο Π.Μ.

Οικονομική Χρηματαγορών 7,5

Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 7,5

Ποσοτικές Μέθοδοι 7,5

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Λογιστική 7,5

Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30

Β’ Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα 6

Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων 6

Μάθημα Επιλογής 1 * 6

Μάθημα Επιλογής 2 * 6

Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30

Γ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Σύνολο Γ Εξαμήνου 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης δίνεται η δυνατό-

τητα αντί εκπόνησης διπλωματικής εργασίας η παρακο-
λούθηση και εξέταση στα παρακάτω 3 μαθήματα με 10 
πιστωτικές μονάδες έκαστο:

1. Ειδικά Θέματα στη Χρηματοοικονομική
2. Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική
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3. Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικές Διαχεί-
ρισης στη Χρηματοοικονομική

Ενδεικτική λίστα προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής
• Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και 

Τραπεζών
• Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις: με 

Εφαρμογές στα Οικονομικά
• Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
• Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
• Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς
• Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικές Διαχεί-

ρισης στη Χρηματοοικονομική
4. Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ’ έτος αποφασίζο-

νται από την Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. 
του Προγράμματος.

5. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

6. Το παραπάνω πρόγραμμα παρέχεται και ως με-
ρικής φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο 
πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονι-
σμό Μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΠΜΣ.

Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ.: 5523  (2)
Τροποποίηση της 5058/10.07.2018, (Β’3644) 

απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 15η/21.06.-

02.07.2018/6) περί επανίδρυσης του Διατμημα-

τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 

(Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 15η/18.07.2019) 

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’114), ιδίως τα άρθρα 30 
έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α’189) και ιδίως τα 
άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 

πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α’195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
08.12.2017 (Β’4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 164530/Ζ1/03.10.2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες 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».

7. Το 1405/13.07.2012 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Το 215/16.01.2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Το 1252/21.10.2010 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

11. Την 5058/10.07.2018, (Β’ 3644) απόφασης Συγκλή-
του Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06.-02.07.2018/6) περί επα-
νίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, ιδίως το άρθρο 4, παρ. 2.

12. Την 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκριση δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω από-
φασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

13. Την εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής (Ε.Δ.Ε.) (7η/05.04.2019 συνεδρίαση) του Δ.Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 
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MBA)» περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 4 της 
ως άνω υπ. αρ. προοιμίου (11) απόφασης Συγκλήτου,

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (13η/29.05.2019 
συνεδρίαση), που αφορά στην έγκριση τροποποίησης 
της παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπ. αρ. προοιμίου 
(11) απόφασης Συγκλήτου.

15. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δι-
οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (9η/23.05.2019 
συνεδρίαση), που αφορά στην έγκριση τροποποίησης 
της παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπ. αρ. προοιμίου 
(11) απόφασης Συγκλήτου.

16. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας (10η/12.06.2019 συνεδρίαση), 
που αφορά στην έγκριση τροποποίησης της παρ. 2 του 
άρθρου 4 της ως άνω υπ. αρ. προοιμίου (11) απόφασης 
Συγκλήτου.

17. Την 4356/02.07.2019 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, που αφορά στην τροποποίηση της παρ. 2 του 
άρθρου 4, της ως άνω υπ. αρ. προοιμίου (11) απόφασης 
Συγκλήτου.

18. Το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που προτείνο-
νται δεν επιφέρουν αλλαγές στο σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, 
καθώς και στο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)», 
δεν απαιτούνται επιπλέον αίθουσες ούτε επιβαρύνουν 
την υλικοτεχνική υποδομή του κτιρίου μεταπτυχιακών 
σπουδών.

19. Το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται 
δεν επιφέρουν αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα (μελέ-
τη σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας 
και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν στον Υπουρ-
γό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αρ. 
πρωτ. Ο.Π.Α. 4702/28.06.2018 (108457/29.06.2018 αρ. 
πρωτ. εισερχομένου ΥΠ.Π.Ε.Θ.), καθώς και στα λοιπά 
άρθρα της απόφασης για την επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. 
με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 
MBA)», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 3644/2018) μετά από την 115609/
Ζ1/09.07.2018 έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

20. Την 5175/29.07.2019 κοινοποίηση στην Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων της απόφασης της Συγκλή-
του περί τροποποίησης της 5058/10.07.2018, (Β’ 3644) 
απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06.-
02.07.2018/6) περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» 
των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το γεγονός ότι 
παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυ-
τήν για την αναπομπή της ως άνω απόφασης.

21. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 
63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρού-
σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 «Πι-
στωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» της 
5058/10.07.2018 (Β’ 3644) απόφασης Συγκλήτου Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (συνεδρία 15η/21.06.-
02.07.2018/6), που αφορά στην επανίδρυση του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών κατά το μέρος που αφορά στον κατάλογο μαθη-
μάτων επιλογής Δ’ εξαμήνου με 6 Π.Μ. με την προσθήκη 
μαθήματος επιλογής με τίτλο «Αποτελεσματική Διοίκηση 
Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και Στρατηγικών Συμμαχιών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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