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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 5429/18.07.2018 απόφασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση 16η/05.07.2018/13, που
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3764).

2

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 5620/27.07.2018 απόφασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση 16η/05.07.2018/7, που
αφορά στον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ.
στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 3282).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2619
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5429/18.07.2018 απόφασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση 16η/05.07.2018/13,
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά
και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄3764).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 8η/07.05.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017, «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και

Αρ. Φύλλου 2174

άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως
και 45 και 85 (Α΄114),
2. τις διατάξεις του ν. 4386/2016, «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83),
3. τις διατάξεις του ν. 4009/2011, «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195),
4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄189) ιδίως τα άρθρα 14 και 15,
5. την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8.12.2017 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄4334),
6. τις υπ’ αρ. διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: α)
163204/Ζ1/29.09.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά
θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 «Άμεσες ενέργειες
και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»,
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και
δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών»,
7. την υπ’ αρ. 4785/02.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
συνεδρίαση 15η/21.06-02.07.2018/10, που αφορά την
«Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: “Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών” (Β΄2727), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 5517/05.09.2019 απόφαση της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση
15η/18.07.2019/5 (Β΄3465),
8. την υπ’ αρ. 5429/18.07.2018 απόφαση Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση
16η/05.07.2018/13, που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
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Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄3764),
9. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, συνεδρίαση 5η/04.03.2020, που
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά»
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών,
10. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄133), με την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή
του προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, αποφασίζει:
Εγκρίνει την τροποποίηση της περ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 3, «ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.» και της παρ. 5 του άρθρου 10, «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και την αντικατάσταση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» της υπ’ αρ.
5429/18.07.2018 απόφασης Συγκλήτου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση 15η/05.07.2018/13
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά»
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Β΄3764), ως ακολούθως:
Άρθρο 3
«ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.»
παρ.2 γ) Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως ενδεικτικά,
αιτήσεις αναστολής φοίτησης, διαγραφές φοιτητών και
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 10
«ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
παρ.5 Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον
εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, πέρα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017
(Α΄114), αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή, στη βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια συστήματα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική (ελάχιστες διδακτικές ώρες 20)
Σκοπός του μαθήματος είναι η επανάληψη βασικών
εννοιών από την Στατιστική που είναι αναγκαίες στην
Οικονομετρία και τα Χρηματοοικονομικά. Τα θέματα που
καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Πιθανότητες και κατανομές. Συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Ροπές
άλλα χαρακτηριστικά κατανομών. Βασικές θεωρητικές
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κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ασυμπτωτικής θεωρίας (κεντρικό οριακό
θεώρημα και νόμος των μεγάλων αριθμών). Μέθοδοι
εκτίμησης (μέθοδος ροπών, μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων). Επιθυμητές
ιδιότητες εκτιμητριών (αμεροληψία, συνέπεια, αποτελεσματικότητα). Κατανομές δειγματοληψίας. Έλεγχος υποθέσεων και εκτίμηση σε απλά στατιστικά υποδείγματα
(στατιστική επαγωγή για τον μέσο και διακύμανση από
κανονικό πληθυσμό).
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία (ελάχιστες
διδακτικές ώρες 20)
Στο μάθημα γίνεται αναφορά στις βασικές οικονομικές
έννοιες. Εξετάζεται η θεωρία του καταναλωτή (από την
οποία προκύπτει η συνάρτηση ζήτησης) και η θεωρία
του παραγωγού (από την οποία προκύπτει η συνάρτηση
προσφοράς). Εξετάζονται και συγκρίνονται οι διάφορες
μορφές αγοράς. Γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και της έννοιας της ισορροπίας κατά Nash. Τέλος
περιγράφονται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε
αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται είτε
θέτοντας ποσότητες, είτε θέτοντας τιμές.
Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Η Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (Industrial
Organization and Policy) εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της στατικής και δυναμικής ισορροπίας
ατελώς ανταγωνιστικών αγορών, δηλαδή αγορών στις
οποίες οι επιχειρήσεις έχουν κάποιο βαθμό μονοπωλιακής δύναμης, συγκριτικά με το κοινωνικά άριστο και τα
μέτρα οικονομικής πολιτικής που στόχο έχουν να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών
των αγορών.
Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές της
χρηματοοικονομικής θεωρίας σε προχωρημένο επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα, παρουσιάζει
υποδείγματα ισορροπίας αποτίμησης περιουσιακών
στοιχείων και μεθόδους υπολογισμού της παρούσης αξίας επενδυτικών σχεδίων που βασίζονται στις έννοιες των
Arrow-Debreu τιμών ή των χωρίς ρίσκο πιθανοτήτων.
Ποσοτικές Μέθοδοι (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους με έμφαση στην πρακτική τους εφαρμογή
σε Προβλήματα Λήψης Αποφάσεων. Η θεματολογία του
μαθήματος είναι η εξής:
1. Έννοια της τυχαίας μεταβλητής και εισαγωγή στην
στατιστική. Διακύμανση και συσχέτιση τυχαίων μεταβλητών. Έλεγχος υποθέσεων και οικονομικές εφαρμογές.
2. Γραμμική παλινδρόμηση.
3. Έλεγχος υποθέσεων στη γραμμική παλινδρόμηση.
4. Οικονομικές εφαρμογές του απλού και πολυμεταβλητού γραμμικού υποδείγματος με έμφαση στο CAPM
(capital asset pricing model).
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5. Μετασχηματισμοί των μεταβλητών και χρήση ψευδομεταβλητών.
6. Εξειδίκευση του γραμμικού υποδείγματος και παραβίαση των κλασσικών υποθέσεων (αυτοσυσχέτιση,
ετεροσκεδαστικότητα). Οικονομική σημασία της ετεροσκεδαστικότητας με έμφαση στα χαρτοφυλάκια και τα
αμοιβαία κεφάλαια.
7. Η μέθοδος GMM και Μέγιστης Πιθανοφάνειας.
8. Μοντέλα διακριτών εξαρτημένων μεταβλητών
(Logit, Probit).
9. Εισαγωγή στα υποδείγματα χρονολογικών σειρών με έμφαση σε υποδείγματα GARCH και vector
autoregressions.
Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση παιγνίων. Περιγραφή
παιγνίων (εκτεταμένη μορφή, στρατηγική μορφή και η
σχέση τους). Έννοιες επίλυσης παιγνίων σε στρατηγική μορφή (κυριαρχία, ισορροπία Nash σε καθαρές και
μικτές στρατηγικές). Έννοιες επίλυσης σε εκτεταμένη
μορφή (προς τα πίσω επαγωγή, ισορροπίες Nash τέλειες
κατά υπό παίγνιο). Πεπερασμένα και απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια. Παίγνια ελλιπούς πληροφόρησης.
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (ελάχιστες διδακτικές
ώρες 36)
Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές με στοιχειώδεις
γνώσεις ανάλυσης επενδύσεων, χρηματαγορών και μικροοικονομικής. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η μελέτη βασικών θεσμών και κινήτρων στις αγορές κεφαλαίων
και η σταδιακή προσέγγιση περίπλοκων φαινομένων
των σύγχρονων κεφαλαιαγορών μέσα από το πρίσμα
της οικονομικής θεωρίας αλλά και παραδειγμάτων από
την τρέχουσα επικαιρότητα. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο
ενότητες: Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται ζητήματα
κεφαλαιακού προϋπολογισμού (capitalbudgeting) και
αποτίμησης κεφαλαιακού κόστους επενδύσεων. Αφού
προηγηθεί ο ορισμός των εννοιών της χρηματοδότησης, του χρηματοοικονομικού τίτλου και η εξέταση των
χρηματοδοτικών αναγκών που οδηγούν στην θέσμιση
κεφαλαιαγορών, εξετάζονται ειδικά χρηματοοικονομικά
θέματα, όπως η άντληση μετοχικών κεφαλαίων μέσω
της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rightsissue), οι
αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs) και η μερισματική
πολιτική. Στη δεύτερη ενότητα μελετάται ο σχεδιασμός
χρηματοοικονομικών τίτλων με στόχο την ευθυγράμμιση
κινήτρων χρηματοδότη / χρηματοδοτούμενου και την
άμβλυνση προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης
στη χρηματοδοτική διαδικασία, με απώτερο στόχο τη
μείωση του κόστους κεφαλαίου. Ειδικότερα, καλύπτονται τρόποι χρηματοδότησης και καθορισμού της κεφαλαιακής δομής επιχειρήσεων (capitalstructure), με
αφετηρία το θεμελιώδες θεώρημα Modigliani-Miller.
Εξετάζεται η βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε περιπτώσεις
που επενδυτικές αποφάσεις επιχειρήσεων υπόκεινται
σε ηθικό κίνδυνο (moralhazard) και κίνητρα μεταβίβασης κινδύνων (risk-shifting) από μετόχους σε πιστωτές.
Τέλος, αναλύεται το βέλτιστο επίπεδο μόχλευσης όταν
επενδυτές και επιχειρήσεις λειτουργούν υπό συνθήκες
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ασύμμετρης πληροφόρησης. Τρέχουσες εξελίξεις στις
αγορές χρήματος και κεφαλαίων προσεγγίζονται υπό
το πρίσμα των αποκτηθέντων γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων που προσφέρονται στο πλαίσιο του
μαθήματος.
Οικονομικά των Επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Οι στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις στηρίζονται στη μικροοικονομική ανάλυση και τη θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης. Η πρώτη απόφαση αφορά τον
προσδιορισμό των άριστων ορίων (οριζόντια, κάθετα,
και corporate) που θα πρέπει να επιλέξει η επιχείρηση
με βάση τη θεωρία του κόστους διαμεσολάβησης και
τη θεωρία του κόστους συναλλαγών. Η επόμενη αφορά
την ανάλυση της αγοράς στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση και τους τρόπους δράσης στη συγκεκριμένη
αγορά. Οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά όπως
αυτές επηρεάζονται από τιμολογιακές πολιτικές, εμπόδια
εισόδου/εξόδου, ανάπτυξη και στρατηγικές δεσμεύσεις
καθορίζουν την απόφαση. Το τρίτο σημαντικό θέμα αφορά το στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη
δυναμική της επιχείρησης διαχρονικά. Τέλος, η τέταρτη
σημαντική επιλογή αφορά τη μορφή εσωτερικής οργάνωσης, όπως προκύπτει από το κόστος διαμεσολάβησης, τα κίνητρα που τίθενται, και την εσωτερική αγορά
εργασίας.
Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Εισαγωγή στις Χρονολογικές σειρές, Έννοια στάσιμης
σειράς, Ανάλυση Στάσιμων χρηματοοικονομικών σειρών
(ARIMA μοντέλα, ταυτοποίηση όρων μοντέλου, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικός έλεγχος, προβλέψεις,
εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές σειρές), Ανάλυση
μη στάσιμων σειρών (πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας, έννοια συνολοκλήρωσης, μοντέλα διόρθωσης σφάλματος,
εφαρμογή σε χρηματοοικονομικές σειρές), Μοντέλα μεταβαλλόμενης δεσμευμένης διακύμανσης (χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών, υποδείγματα ARCH,
GARCH, EGARCH, ιδιότητες υποδειγμάτων, εφαρμογή σε
χρηματοοικονομικές σειρές), Πολυμεταβλητά υποδείγματα χρηματοοικονομικών σειρών (υποδείγματα VAR,
υποδείγματα Multivariate GARCH).
Ενδεικτική λίστα προσφερομένων μαθημάτων επιλογής:
1. Στρατηγικές Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Το μάθημα εξετάζει συγκεκριμένες στρατηγικές επιχειρήσεων που έχουν Σημαντική Δύναμη σε Ολιγοπωλιακές
Αγορές και την επίδραση τους στην κοινωνική ευημερία
όπως και την αντιμετώπιση τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού. Δίνεται έμφαση σε στρατηγικές επιθετικής
τιμολόγησης, άρνησης πώλησης, εκπτώσεων, κάθετων
περιορισμών, tying, διακριτικής τιμολόγησης, και συγχώνευσης με ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Επίσης εξετάζονται λεπτομερώς στρατηγικές «σιωπηρής συνεργασίας»
στα πλαίσια της αντιμετώπισης τους από την Πολιτική
Ανταγωνισμού.
2. Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση
(ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
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Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην στατιστική
μάθηση και τις τεχνικές της. Παρέχει εξοικείωση με τις
ένοιες της μάθησης με επίβλεψη και της μάθησης χωρίς
επίβλεψη με σκοπό την πρόβλεψη και την εξερεύνηση
των δεδομένων, σε μεγάλα σετ δεδομένων με τη χρήση
μεθόδων ευρέως διαδεδομένων όπως η γραμμική παλινδρόμηση, η ταξινόμηση (λογιστική παλνδρόμηση,
νευρωνικά δίκτυα, δέντρα αποφάσεων, τυχαία δάση)
και ομαδοποίηση (κ-μέσοι, ιεραρχική ομαδοποίηση). Παράλληλα θα δοθούν λεπτομέρειες και σε μεθόδους με
πολλαπλές χρήσεις όπως ανάλυση κυρίων παραγόντων
και κοινών παραγόντων για μείωσης του προβλήματος
των διαστάσεων, το cross-validation και άλλε μέθοδοι
με ευρύ φάσμα εφαρμογής.
Στη διάρκεια του μαθήματος επίσης θα γίνει χρήση
της SQL για την επικοινωνία με βάσεις δεδομένων σε
ένα περιβάλλον που είναι όμοιο με πραγματικές συνθήκες. Η Rstatisticallanguage θα είναι το κυρίως αναλυτικό
εργαλείο.
3. Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Στο μάθημα εξετάζεται η επιχείρηση σαν ένα σύνολο
συμβολαίων από τα μέρη που την απαρτίζουν. Στο πλαίσιο
αυτό εξετάζονται τα αποτελέσματα της έλλειψης πλήρους
πληροφόρησης στις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Αναλύεται η εταιρική διακυβέρνηση, και οι διάφοροι τρόποι
ελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης μιας επιχείρησης.
Εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις τους στην καθαρή αξία
της επιχείρησης. Στην συνέχεια εξετάζεται η λειτουργία
των διαφόρων χρηματοοικονομικών αγορών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η λειτουργία των αγορών χρήματος
και συναλλάγματος και των αγορών ομολόγων. Ακόμα
γίνεται αποτίμηση και αξιολόγηση των διαφόρων προϊόντων των χρηματαγορών. Τέλος, εξετάζεται η διαχείριση
και αντιστάθμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια
επιχείρηση και που προέρχονται από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια κ.λπ.
4. Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα που εκδηλώθηκε το 2007 και συνεχίζεται ακόμη έχει αναδείξει την
κεντρική σημασία της αναγνώρισης των πολλαπλών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (XI) καθώς και της ορθολογικής διαχείρισης τους.
Το μάθημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη
διαχείριση αυτών των κινδύνων: αναγνώριση, μέτρηση,
και αντιστάθμιση τους. Δίνεται έμφαση στα παράγωγα
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση
των κινδύνων. Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων στα
XI διαμορφώνονται τόσο από εσωτερικούς παράγοντες
όσο και από τους εξωτερικούς κανόνες προληπτικής
εποπτείας. Μελετώνται και οι δύο αυτές διαστάσεις. Η
τρέχουσα κρίση έφερε στην επιφάνεια παραλήψεις που
οδήγησαν στην αποτυχία τόσο της αυτορύθμισης των XI
όσο και της επίσημης εποπτείας τους. Στο μάθημα εξετάζονται λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης κινδύνου
που ταλανίζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
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5. Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική (ελάχιστες διδακτικές
ώρες 36)
Εξετάζεται το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον,
οι αγορές και τα κυριότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Μελετώνται οι αγορές συναλλάγματος, προθεσμιακών
συμβολαίων, δικαιωμάτων και συμβάσεων ανταλλαγής
και οι αντίστοιχες στρατηγικές διαπραγμάτευσης, καθώς
και η διατραπεζική αγορά. Εξετάζεται επίσης η χρονική
διάρθρωση των επιτοκίων καθώς και βασικά υποδείγματα
αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Αναλύονται οι πηγές
και οι χρήσεις τραπεζικών κεφαλαίων και διαθεσίμων, η
ανάλυση πιστωτικών, επενδυτικών και άλλων κινδύνων,
η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, η τιτλοποίηση απαιτήσεων,
καθώς και άλλες καινοτομίες στην τραπεζική.
6. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση (ελάχιστες διδακτικές ώρες 36)
Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και
Ανάλυσης έχει σαν αντικείμενο την εξέταση θεμάτων
αναγνώρισης, αποτίμησης και παρουσίασης των κυριότερων λογιστικών στοιχείων (του ενεργητικού και του
παθητικού) στις δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις. Εισάγει μία κριτική ανάλυση των χρηματοδοτικών
εργαλείων και λογιστικών τεχνικών που χρησιμοποιούν
οι επιχειρήσεις για την παρουσίαση των λογιστικών τους
καταστάσεων. Επίσης, καλύπτει θέματα ανάλυσης ρευστότητας, αποδοτικότητας, δομής κεφαλαίων, καθώς και
αποτίμησης των εταιρειών. Η διδασκαλία του μαθήματος
γίνεται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2618
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5620/27.07.2018 απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση 16η/05.07.2018/7)
που αφορά στον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄3282).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 8η/07.05.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄114), ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37,
43 έως και 45 και 85,
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2. τις διατάξεις του ν. 4386/2016, «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83),
3. τις διατάξεις του ν. 4009/2011, «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195),
4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄189), ιδίως τα άρθρα 14 και 15,
5. την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8.12.2017 απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄4334),
6. τις υπ’ αρ. διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: α) 163204/Ζ1/
29.09.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17
(Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα»,
β)164530/Ζ1/3-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»,
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και
δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών»,
7. την υπ’ αρ. 4521/22.06.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση 12η/24.04.2018/4, που αφορά στην επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄2727), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 2007/02.04.2020 απόφαση της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίασης
6η/20.02.2020/11 (Β΄1517),
8. την υπ’ αρ. 5620/27.07.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση 16η/05.07.2018/7, που αφορά στον Κανονισμό του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
(Β΄3282),
9. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
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Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, συνεδρία
8η/24.02.2020, που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική
Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄3282),
10. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄133), από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης,
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
Εγκρίνει την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7,
«ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», του τίτλου του άρθρου 10, «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ», της παρ. 1 και 2 του άρθρου 11,
«ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», καθώς και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1
«ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» της υπ’ αρ. 5620/27.07.2018 απόφασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεδρίαση 16η/05.07.2018, που αφορά στον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική»
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών» (Β΄3282), ως ακολούθως:
Η φράση «Διπλωματική Εργασία» ή «ΔΕ» αντικαθίσταται από τη φράση Διπλωματική Εργασία ή Έρευνα
Πεδίου ή Πρακτική Άσκηση:
1. στην παρ.2 του άρθρου 7 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ»,
2. στον τίτλο του άρθρου 10 «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»
ο οποίος γίνεται «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» και
3. στις παρ.1 και παρ.2 του άρθρου 11 «ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ»:
1. Διαγράφονται τα μαθήματα με τίτλο "Enterprise
Information Systems" και "Data Privacy and Protection".
2. Τροποποιείται ο τίτλος του μαθήματος "Big Data
Content Analytics" σε "Machine Learning and Content
Analytics".
3. Προστίθενται τα παρακάτω μαθήματα και οι περιγραφές τους:
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“Business and Privacy Issues in Data Analytics”
Introduction into basic terms/notions: privacy, data protection, confidentiality, security.
Information: regulation and governance. Theoretical and regulatory approaches in Greece, EU
and abroad. The notion of personal data. Regulation of the use of personal data in EU/ Greece.
Analysis of the main concepts, approaches and requirements of General Data Protection
Regulation (legal grounds, principles, rights of data subjects). Data Protection by Design and
Data Protection Impact Assessment and BA. Big Data Analytics: characteristics of big data
analytics and techno-economical context and impact on personal data governance. Big Data
Analytics and Data protection principles (purpose limitation, data minimization). Profiling and
Decision making. Artificial Intelligence/ Machine learning and processing of personal data.
Accountability, transparency and explainability of AI (applications). The issues concerning
discrimination and impact of predicting/decision making. Ethics and Business/ Data Analytics.
Data Governance, Information Life Cycle Manager, policies, metadata management.
The concepts of pseudo-anonymization, anonymization and security of information systems
and how each concept contributes to the protection of personal data. Anonymization
techniques and techniques for achieving k-anonymity, l-diversity, differential privacy, etc. Use
of the Amnesia tool to anonymize data.
From creating an evidence-based health care system to building sustainable cities, open data is
increasingly a critical infrastructure in many initiatives to make the world a better place. In the
coming years, the collection, analysis, and use of massive amounts of data will have the
potential to generate enormous social and economic benefits, but successfully capitalizing on
these opportunities will require public policies designed to allow data-driven innovation in
science and business to flourish.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2174/05.06.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02021740506200008*

