
    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16233 
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» στο 

τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο-

νομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων και έγκριση του Κανονισμού 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Ιωαννίνοις» (Α΄267).
2. Το π.δ. 364/1996 «Ίδρυση Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄235).
3. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄137).

4. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

5. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 44, 45 και 85.

6. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’38) και ειδικότερα της 
παρ. 7 του άρθρου 19.

7. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

8. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Την υπ’ αρ. 14596/7-5-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Επανίδρυση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
με τίτλο "Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική" και έγκριση 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» (Β΄1866).

10. Την υπ’ αρ. 23608/20-7-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Α. Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 14596/7-5-2018 απόφασης της Συγκλήτου "Επα-
νίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων" με τίτλο: "Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική"
(Β’ 1866). Β. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» 
(Β΄3560).

11. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοι-
κητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην 
υπ’ αρ. 68/7-2-2022 συνεδρία της, η οποία αφορά στην 
ίδρυση του Π.Μ.Σ. «Οικονομική Επιστήμη».

12. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε ομόφωνα:

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» στο Τμήμα Οι-
κονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Δι-
οικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
εγκρίνουμε τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
ως ακολούθως:

ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο-
νομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022- 2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» με δύο (2) ει-
δικεύσεις «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» και 
«Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

Η απόδοση του τίτλου του Π.Μ.Σ. στην αγγλική γλώσ-
σα είναι: «Master of Science (M.Sc.) in Economics», και 
των ειδικεύσεων: «Econometrics and Data Analysis» και 
«Economic Analysis and Policy».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη», συνιστά 
μετεξέλιξη του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικονομική Ανάλυση 
και Πολιτική» [υπ΄ αρ. 14596/7-5-2018 (Β΄1866) και 
23608/20- 7-2020 (Β΄3560) αποφάσεις της Συγκλήτου], 
του οποίου η λειτουργία λήγει το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023. Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικονομική Ανάλυση και Πο-
λιτική» δεν θα εισαχθούν νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αλλά θα λειτουρ-
γήσει μόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών των ήδη 
εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. στην «Οικονομική Επιστήμη» έχει ως αντι-
κείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης στην οικονομική επιστήμη. Σκοπός του 
Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αντα-
ποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και να 
συμβάλουν, μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης, στην 
προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

Στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα 
της οικονομίας, ιδρύεται το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικονομι-
κή Επιστήμη» με δύο (2) ειδικεύσεις: (α) Οικονομετρία 
και Ανάλυση Δεδομένων, και (β) Οικονομική Ανάλυση 
και Πολιτική.

Tο Π.Μ.Σ. στην «Οικονομική Επιστήμη» εμβαθύνει στο 
γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος που είναι η ανάλυση 
του οικονομικού περιβάλλοντος. Ο βασικός στόχος του 
Π.Μ.Σ. είναι να επιμορφώσει ερευνητές και μελλοντι-
κά στελέχη επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους σύγχρονες 
γνώσεις στην οικονομετρική και οικονομική ανάλυση. Οι 
απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να κατανοούν το 
οικονομικό περιβάλλον, να αναλύουν και να ερμηνεύουν 
την οικονομική πολιτική και να εξηγούν την συμπεριφο-
ρά των οικονομούντων ατόμων. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται 
σε πτυχιούχους που επιθυμούν είτε να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, είτε να απασχο-
ληθούν ως ερευνητές σε εγχώριους και διεθνείς οργα-
νισμούς ή ως στελέχη επιχειρήσεων.

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
αρμόδια όργανα είναι τα εξής: α) η Σύγκλητος του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων,

β) η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών, γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,

δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. «Οικονομική Επιστήμη» του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Οικονομική Επιστήμη» σε δύο (2) ειδικεύσεις:

1. «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων»,
2. «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

Άρθρο 5
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμά-
των της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/
2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε ενε-
νήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Π.Μ.Σ. ξεκινά 
το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Υπό 
προϋποθέσεις, είναι δυνατή η διδασκαλία μεταπτυχια-
κών μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει, 
είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση 
και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες ορίζονται ως εξής:

Πρόγραμμα Μαθημάτων [90 ECTS]
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού 

αριθμού 90 ECTS και την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κορμού και έξι 
(6) μαθημάτων επιλογής κατά τη διάρκεια των δύο (2) 
πρώτων εξαμήνων.

Στο 3ο εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί 
υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ Δι-
πλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
ECTS, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαι-
τούνται για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, μαζί με τις ώρες 
διδασκαλίας ανά εβδομάδα και τον αριθμό των πιστωτι-
κών μονάδων (ECTS), παρατίθεται παρακάτω:

1ο Εξάμηνο (Υποχρεωτικά Μαθήματα και για τις δύο 
ειδικεύσεις)

Προσφερόμενα
μαθήματα

Εβδομάδες/ώρες
ανά εβδομάδα

ECTS
ανά μάθημα

Μακροοικονομική Ι 6/4 4

Μακροοικονομική ΙΙ 6/4 4

Μικροοικονομική Ι 6/4 4

Μικροοικονομική ΙΙ 6/4 4

Οικονομετρία Ι 6/4 4

Οικονομετρία ΙΙ 6/4 4
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Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά 6/4 4

Ερευνητική
Μεθοδολογία 3/4 2

2ο Εξάμηνο - Ειδίκευση «Οικονομετρία και Ανάλυση 
Δεδομένων» (Επιλογή 6 μαθημάτων από τα παρακάτω)

Προσφερόμενα
μαθήματα

Εβδομάδες/ώρες
ανά εβδομάδα

ECTS
ανά μάθημα

Μακροοικονομετρία 6/4 5
Μικροοικονομετρία 6/4 5
Υπολογιστικά
Οικονομικά 6/4 5

Υπολογιστικές
Μέθοδοι
στην Οικονομετρία

6/4 5

Χρηματοοικονομική 
Οικονομετρία 6/4 5

Θεωρία Παιγνίων 6/4 5
Ευφυείς Μέθοδοι 
Ποσοτικής Ανάλυσης 6/4 5

Πειραματικά
Οικονομικά 6/4 5

Υπολογιστικές
Μέθοδοι στα
Δυναμικά Οικονομικά

6/4 5

Στοχαστική
Προσομοίωση

6/4 5

Επιχειρησιακή 
Έρευνα και Λήψη 
Αποφάσεων

6/4 5

Μαθηματικά των 
Χρηματαγορών 6/4 5

Ανάλυση Μεγάλων 
Δεδομένων 6/4 5

Χρηματοοικονομικές
Επενδύσεις 6/4 5

Δυνατότητα
επιλογής έως και 
δύο (2) μαθημάτων 
από την ειδίκευση 
«Οικονομική Ανάλυση
και Πολιτική»

2ο Εξάμηνο - Ειδίκευση «Οικονομική Ανάλυση και Πο-
λιτική» (Επιλογή 6 μαθημάτων από τα παρακάτω)

Προσφερόμενα 
μαθήματα

Εβδομάδες/ώρες
ανά εβδομάδα

ECTS
ανά μάθημα

Διεθνές Εμπόριο 6/4 5

Οικονομικά της 
Εργασίας 6/4 5

Δημόσια
Οικονομικά 6/4 5

Οικονομική
Μεγέθυνση 6/4 5

Ιστορία
Οικονομικών
Θεωριών

6/4 5

Οικονομική
Πολιτική 6/4 5

Οικονομική
Ανάπτυξη 6/4 5

Διεθνείς
Νομισματικές 
Σχέσεις

6/4 5

Οικονομικά των 
Ανθρωπίνων 
Πόρων

6/4 5

Οικονομικά του 
Περιβάλλοντος 6/4 5

Βιομηχανική
Οργάνωση

6/4 5

Οικονομικά
της Υγείας 6/4 5

Πολιτική
Οικονομία 6/4 5

Εφαρμοσμένη 
Οικονομική 6/4 5

Θεωρία
Καταναλωτή

6/4 5

Εφαρμοσμένη 
Μικροοικονομική 6/4 5

Εφαρμοσμένη 
Οικονομετρία 6/4 5

Δυνατότητα
επιλογής
έως και δύο (2) 
μαθημάτων από 
την ειδίκευση 
«Οικονομετρία 
και Ανάλυση
Δεδομένων»

3ο Εξάμηνο (κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις)

Προσφερόμενα 
μαθήματα

Εβδομάδες/ώρες 
ανά εβδομάδα

ECTS
ανά μάθημα

Εκπόνηση και 
Υποστήριξη της 
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής 
Εργασίας

30

Άρθρο 9
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε τριάντα (30) συνολικά κατ’ έτος.

Άρθρο 10
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών καθώς και μέλη ΔΕΠ άλ-
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λων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, 
στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική υποδομή

Για το Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτε-
χνική υποδομή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2026-2027.

Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αξιολόγηση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017, με δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας 
του και μετά την πάροδο της πενταετίας από την ίδρυσή 
του (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023).

Άρθρο 13
Προϋπολογισμός Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στο ποσό των €20.000, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δαπάνες εξοπλισμού
και δαπάνες λογισμικού €2.000,00

Δαπάνες αναλωσίμων €5.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. €4.000,00

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι.
που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.

€1.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 €5.000,00

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου)

€2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ €20.000,00

2. Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
3. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα κα-

λυφθεί από πόρους του Ιδρύματος.

Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις

Με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του Π.Μ.Σ. και 
του Τμήματος, οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την 
εγγραφή τους και άρχισαν τη φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ.

«Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν 
το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ΄αρ. 
14596/7-5-2018 (Β΄1866) και 23608/20-7-2020 (Β΄3560) 
αποφάσεων της Συγκλήτου. Στο Δ.Μ.Σ. που τους απο-
νέμεται αναγράφεται ο τίτλος του Π.Μ.Σ. «Οικονομική 
Ανάλυση και Πολιτική», χωρίς ειδικεύσεις.

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Οικονομική Επιστήμη» διέ-
πεται από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Κ.Μ.Σ.), όπως αυτός παρατίθεται κάτωθι.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον Κ.Μ.Σ. του 
Π.Μ.Σ., ρυθμίζονται, κατ’ εξουσιοδότηση, από τα αρμό-
δια όργανα, και ιδίως από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρθρο 1
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. «Οικονομική Επιστήμη» του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Οικονομική Επιστήμη» σε δύο (2) ειδικεύσεις:

1. «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων»,
2. «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ. - Αρμοδιότητες

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
αρμόδια όργανα είναι τα εξής: α) η Σύγκλητος του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων,

β) η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών, γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,

δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Αρμοδιότητες:
1. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Επίσης η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες, σχετικά 
με τα Π.Μ.Σ., δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε 
άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του αρ. 32 
του ν. 4485/2017, για την αναγκαιότητα ίδρυσης - τρο-
ποποίησης του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32 του
ν. 4485/2017.

β) Ορίζει τα μέλη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
γ) Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

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

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
ε) Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί Δ.Μ.Σ.
στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτί-

ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
έργο και εκλέγονται από την Συνέλευση του Τμήματος 
για διετή θητεία. Η θητεία του προέδρου της Σ.Ε. μπο-
ρεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την 
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παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. υποβάλλει πρόταση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για κάθε θέμα, σχετικό με τη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, η οποία αποτελείται από τον Αντι-
πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί 
χρέη Προέδρου, και τους Κοσμήτορες των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως μέλη. Έχει τις αρμοδιότη-
τες που προβλέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορί-
ζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του Αναπληρωτή, είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται από το παρόντα κανο-
νισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματι-
κή λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες.

Άρθρο 3
Στόχος του Προγράμματος 
και Διαδικασία Εισαγωγής Φοιτητών

Το Π.Μ.Σ. στην «Οικονομική Επιστήμη» ιδρύθηκε με 
σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αντα-
ποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και να 
συμβάλουν, μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης, στην 
προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

Πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου καθορίζε-
ται από τη Συνέλευση του Τμήματος ο προσφερόμενος 
αριθμός μαθημάτων επιλογής. Ο αριθμός των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών για την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο 
καθορίζεται από τη Συνέλευση ύστερα από τεκμηριω-
μένη πρόταση της Σ.Ε. στη βάση της εξέτασης των κα-
τατιθέμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους και 
την κατάταξή τους. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών είναι τριάντα (30). Η Γραμματεία του Τμήμα-
τος ειδοποιεί τους επιλεγέντες υποψηφίους, οι οποίοι 
είναι υποχρεωμένοι σε εύλογο χρονικό διάστημα, που 
προσδιορίζεται από τη Σ.Ε., να απαντήσουν γραπτώς αν 
αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημι-
ακών Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης ή ομοειδών 
τμημάτων, καθώς επίσης και σε πτυχιούχους τμημάτων 
θετικών επιστημών και πολυτεχνικών σχολών της ημε-
δαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής αναγνω-
ρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης απευθύνεται και σε 
πτυχιούχους των τμημάτων Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυν-
σης. Ο τρόπος εισαγωγής πτυχιούχων άλλων Τμημάτων, 
πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω, θα εξετάζεται 
από τη Σ.Ε. η οποία θα εισηγείται την πρότασή της στη 
Συνέλευση του Τμήματος για τελική έγκριση.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα κάτωθι απαι-
τούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Οι τε-

λειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν αναλυτική βαθμολογία 
στην οποία θα φαίνεται και ο μέσος όρος βαθμολογίας 
των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έως 
την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η αποδοχή των 
τελειοφοίτων στο Π.Μ.Σ. γίνεται με την αίρεση της από-
κτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

3. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας του-
λάχιστον επιπέδου B2.

4. Πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας για 
αλλοδαπούς φοιτητές (πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστή-
μιο ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας).

5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής 

πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και 
ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρι-
σης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ, 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και 
ορίζεται επακριβώς η καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
Η προκήρυξη υπογράφεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην 
προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

1. Βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον 6): Βαρύτητα: 70%. Για 
τους τελειόφοιτους λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των 
περασμένων μαθημάτων κατά την ημερομηνία υποβο-
λής της αίτησής τους.

2. Ατομική συνέντευξη (με άριστα το 10): Βαρύτητα: 
30%.

3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου 
B2.

4. Στην τελική κρίση συνυπολογίζονται και οι συστα-
τικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Η διαδικασία επιλογής 
είναι η ακόλουθη:

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει 
πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 
ελάχιστα τυπικά κριτήρια.

3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν 
τα ελάχιστα κριτήρια και τους βαθμολογεί.

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

5. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλα-
χόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών.

Όλοι οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. στην «Οικονομική Επιστή-
μη» θεωρούνται μεταπτυχιακοί υπότροφοι και απαλλάσ-
σονται από την καταβολή τελών φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορί-
ζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου 
εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου, και στις 
δύο ειδικεύσεις, οι φοιτητές καλούνται να παρακολου-
θήσουν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Συ-
γκεκριμένα (σε παρένθεση οι πιστωτικές μονάδες ECTS 
που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα): Μακροοικονομική Ι 
(4 ECTS), Μακροοικονομική II (4 ECTS), Μικροοικονομική Ι
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(4 ECTS), Μικροοικονομική II (4 ECTS), Οικονομετρία Ι 
(4 ECTS), Οικονομετρία II (4 ECTS), Εφαρμοσμένα Μα-
θηματικά (4 ECTS), Ερευνητική Μεθοδολογία (2 ECTS).

Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου οι φοιτητές κα-
λούνται να παρακολουθήσουν έξι (6) μαθήματα επιλο-
γής της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα, 
οι φοιτητές της ειδίκευσης «Οικονομετρία και Ανάλυση 
Δεδομένων» πρέπει να επιλέξουν έξι (6) συνολικά μα-
θήματα από τα παρακάτω (σε παρένθεση οι πιστωτικές 
μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα):

Μακροοικονομετρία (5 ECTS), Μικροοικονομετρία (5 
ECTS), Υπολογιστικά Οικονομικά (5 ECTS), Υπολογιστι-
κές Μέθοδοι στην Οικονομετρία (5 ECTS), Χρηματοοι-
κονομική Οικονομετρία (5 ECTS), Θεωρία Παιγνίων (5 
ECTS), Ευφυείς Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης (5 ECTS), 
Πειραματικά Οικονομικά (5 ECTS), Υπολογιστικές Μέ-
θοδοι στα Δυναμικά Οικονομικά (5 ECTS), Στοχαστική 
Προσομοίωση (5 ECTS), Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη 
Αποφάσεων (5 ECTS), Μαθηματικά των Χρηματαγορών 
(5 ECTS), Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (5 ECTS), Χρη-
ματοοικονομικές Επενδύσεις (5 ECTS). Οι φοιτητές της 
ειδίκευσης «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» δύ-
ναται να επιλέξουν έως και δύο (2) μαθήματα επιλογής 
της ειδίκευσης «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική». Οι 
φοιτητές της ειδίκευσης «Οικονομική Ανάλυση και Πο-
λιτική» πρέπει να επιλέξουν έξι (6) συνολικά μαθήματα 
από τα παρακάτω (σε παρένθεση οι πιστωτικές μονάδες 
ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα):

Διεθνές Εμπόριο (5 ECTS), Οικονομικά της Εργασίας (5 
ECTS), Δημόσια Οικονομικά (5 ECTS), Οικονομική Μεγέ-
θυνση (5 ECTS), Ιστορία Οικονομικών Θεωριών (5 ECTS), 
Οικονομική Πολιτική (5 ECTS), Οικονομική Ανάπτυξη (5 
ECTS), Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις (5 ECTS), Οικονομι-
κά των Ανθρωπίνων Πόρων (5 ECTS), Οικονομικά του Πε-
ριβάλλοντος (5 ECTS), Βιομηχανική Οργάνωση (5 ECTS), 
Οικονομικά της Υγείας (5 ECTS), Πολιτική Οικονομία (5 
ECTS), Εφαρμοσμένη Οικονομική (5 ECTS), Θεωρία Κα-
ταναλωτή (5 ECTS), Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική (5 
ECTS), Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (5 ECTS). Οι φοιτητές 
της ειδίκευσης «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» δύ-
ναται να επιλέξουν έως και δύο (2) μαθήματα επιλογής 
της ειδίκευσης «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων».

Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου εκπονείται η υπο-
χρεωτική διπλωματική εργασία.

Η διάρκεια του κάθε μαθήματος (εκτός του μαθήματος 
της Ερευνητικής Μεθοδολογίας) είναι έξι (6) διδακτικές 
εβδομάδες των τεσσάρων (4) ωρών έκαστη και μία (1) 
εβδομάδα εξετάσεων. Η διάρκεια του μαθήματος της 
Ερευνητικής Μεθοδολογίας είναι τρεις (3) διδακτικές 
εβδομάδες των τεσσάρων (4) ωρών έκαστη.

Ο αριθμός των προσφερομένων μαθημάτων επιλογής 
και για τις δύο (2) ειδικεύσεις καθορίζεται κάθε έτος από 
τη Συνέλευση του Τμήματος ανάλογα με τις δυνατότητες 
του Τμήματος.

Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του προ-
γράμματος γίνεται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται με 
την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Συγκεκριμένα υπάρ-
χουν τέσσερις (4) εξεταστικές περίοδοι, διάρκειας έως 
δύο (2) εβδομάδων η κάθε μια. Η 1η εξεταστική περίοδος 

είναι στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, η 2η στο 
τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, η 3η στο τρίτο δεκαή-
μερο του Μαρτίου και η 4η στο πρώτο δεκαήμερο του 
Ιουνίου. Την 1η εβδομάδα κάθε εξεταστικής περιόδου 
εξετάζονται μόνο τα μαθήματα του αντίστοιχου χρονι-
κού διαστήματος. Στη 2η εβδομάδα κάθε εξεταστικής 
περιόδου πραγματοποιείται η επαναληπτική εξέταση 
όσων έχουν αποτύχει σε μάθημα/μαθήματα όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 5.

Άρθρο 4
Διδάσκοντες

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών 
και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, καθώς και ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα 
μέλη ΔΕΠ όπως ορίζει ο νόμος. Πριν την έναρξη κάθε 
ακαδημαϊκού έτους η Σ.Ε. καταρτίζει τον κατάλογο των 
μαθημάτων που θα διδαχθούν το εν λόγω έτος. Στην 
επιλογή προηγούνται τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος και της Σχολής. Στη συνέχεια, και εφόσον δεν 
καλυφθούν τα ελάχιστα μαθήματα που προβλέπει ο 
κανονισμός ή η Σ.Ε. κρίνει απαραίτητο για την κάλυψη 
συγκεκριμένων μαθημάτων, που δε δύνανται να προ-
σφέρουν τα υπηρετούντα μέλη, μπορούν να απασχολη-
θούν ομότιμοι καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη. Στη 
συνέχεια η Σ.Ε. προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος 
τους διδάσκοντες. Η τελική ευθύνη για την κατανομή 
των μαθημάτων είναι στη Συνέλευση του Τμήματος η 
οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που η Σ.Ε. κρίνει ότι κάποιο μάθημα 
μπορεί να διδαχτεί από επισκέπτη Καθηγητή εισηγείται 
στη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέ-
πει ο ισχύων νόμος, την πρόσληψη του εν λόγω επισκέ-
πτη Καθηγητή. Στη συνέχεια ορίζεται μια τριμελής επι-
τροπή που αξιολογεί το βιογραφικό του προτεινόμενου 
επισκέπτη Καθηγητή, καθώς και την αναγκαιότητα της 
πρόσληψής του και καταθέτει εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος η οποία αποφασίζει για την πρόσληψη. Σε 
περίπτωση που ο καλούμενος διδάξει εθελοντικά, χωρίς 
αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή, πλην 
των οδοιπορικών του, η Σ.Ε. προτείνει την πρόσληψή του 
και η Συνέλευση του Τμήματος την εγκρίνει.

Άρθρο 5
Δομή και διάρκεια του Προγράμματος Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Οικονομική Επι-
στήμη» πλήρους φοίτησης απαιτούνται 3 ακαδημαϊ-
κά εξάμηνα, ενώ στην περίπτωση μερικής φοίτησης 
απαιτούνται 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε αυτό το χρόνο 
συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
δίνεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμε-
νους φοιτητές μετά από σχετική αίτησή τους. Επίσης, η 
Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου φοιτητή αν συντρέχουν λόγοι για 
χορήγηση αναστολής σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα 
δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, καθώς και παράτασης, η 
οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκει-
ας φοίτησης του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 33 του ν. 4485/2017.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Οικονομική Επι-
στήμη» απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και 
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η επιτυχής εξέταση σε συνολικά δεκατέσσερα (14) μαθή-
ματα διάρκειας έξι (6) διδακτικών εβδομάδων το καθένα, 
με εξαίρεση το μάθημα της Ερευνητικής Μεθοδολογίας 
που έχει διάρκεια τρεις (3) διδακτικές εβδομάδες, καθώς 
και της διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διδάσκονται τέσσερις (4) ώρες ανά εβδο-
μάδα. Την ευθύνη για την αναπλήρωση μαθημάτων που 
δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω απρόβλεπτων συνθηκών 
τη φέρει ο διδάσκων του κάθε μαθήματος, ο οποίος πρέ-
πει να μεριμνήσει για την έγκαιρη αναπλήρωση λαμβά-
νοντας πάντα υπόψη το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων.

Σε περίπτωση που ο διδάσκων είναι επισκέπτης Κα-
θηγητής, οι διαλέξεις του μαθήματος μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα των έξι 
(6) εβδομάδων αρκεί ο συνολικός αριθμός ωρών διδα-
σκαλίας να είναι ο ίδιος (24 διδακτικές ώρες) και να κα-
τανέμεται σε τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες. Σε αυτήν 
την περίπτωση απαιτείται η πρότερη σύμφωνη γνώμη 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο τρόπος αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών καθορίζεται από τον εκάστοτε διδά-
σκοντα και ανακοινώνεται στους φοιτητές κατά την 1η 
εβδομάδα μαθημάτων. Πέρα από την τελική εξέταση, 
ενθαρρύνεται η χρήση επιπρόσθετων τρόπων αξιολό-
γησης (ερευνητικές εργασίες, βαθμολόγηση συμμετοχής 
κ.λπ.). Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα μηδέν (0) 
έως δέκα (10) με άριστα το δέκα και οι βαθμοί εκφράζο-
νται μέχρι και το πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Η ολοκλήρωση 
ενός μαθήματος θεωρείται επιτυχής αν ο φοιτητής λάβει 
συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5). Η εκ-
πόνηση εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων, εφόσον 
αυτές είναι υποχρεωτικές, γίνεται κατά τη διάρκεια των 
έξι (6) εβδομάδων και οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα 
πραγματοποιούνται σε κοινά προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα. Σε περίπτωση που το μάθημα διδαχθεί σε δι-
άστημα μικρότερο των έξι (6) εβδομάδων, οι εργασίες, 
εφόσον είναι υποχρεωτικές, γίνονται μέσα σε περίοδο 
έξι (6) εβδομάδων και αποστέλλονται στο διδάσκοντα 
για τη βαθμολόγησή τους.

Την περίοδο του Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, και πριν 
την έναρξη των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου και ανά-
λογα με την κρίση της Σ.Ε. και τους πόρους του Τμήματος, 
μπορούν να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικά 
μαθήματα διάρκειας μίας (1) εβδομάδας στη μικροοι-
κονομική, μακροοικονομική και μαθηματικά.

Για να διδαχτεί ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, 
πρέπει αυτό να δηλωθεί από τουλάχιστον τέσσερις (4) 
φοιτητές. Σε αντίθετη περίπτωση το μάθημα δεν προ-
σφέρεται, εκτός και αν ο συγκεκριμένος διδάσκων επι-
θυμεί να το διδάξει και με λιγότερα άτομα.

Σε περίπτωση αποτυχίας έστω και σε ένα (1) μάθημα 
στις επαναληπτικές εξετάσεις, ο/η φοιτητής/τρια δια-
γράφεται από το Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εκπονούν τη 
διπλωματική τους εργασία το 3ο ακαδημαϊκό εξάμηνο 
εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα 
του 1ου και 2ου εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα:

1. Οι φοιτητές επιλέγουν με αίτησή τους το θέμα της 
διπλωματικής εργασίας και προτείνουν επιβλέποντα. Τα 

θέματα των εργασιών πρέπει να εντάσσονται στο γνω-
στικό πεδίο των διδασκομένων αντικειμένων καθώς και 
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων στο 
Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 
μία εμπειρική έρευνα ή σε μία ανάπτυξη ενός θεωρητι-
κού υποδείγματος. Σε όλες τις περιπτώσεις η διπλωματι-
κή εργασία πρέπει να διακρίνεται για την επιστημονική 
της αρτιότητα.

2. Η κατανομή των διπλωματικών εργασιών ανά δι-
δάσκοντα και η επιλογή του θέματος γίνεται εντός του 
Ιουνίου κάθε έτους. Η περίοδος κατάθεσης του θέματος 
για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καθορίζε-
ται από τη Σ.Ε.

3. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται τον Ιανουά-
ριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι παρουσιάσεις 
των διπλωματικών εργασιών γίνονται στο τέλος του 3ου 
εξαμήνου σε προκαθορισμένες από τη Σ.Ε. ημερομηνίες.

4. H υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας είναι 
δημόσια και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή που 
αποτελείται από τον επιβλέποντα και δυο καθηγητές 
του Τμήματος.

5. Η δομή της διπλωματικής εργασίας (αριθμός λέξεων 
κ.λπ.) προσδιορίζεται από τη Σ.Ε.

6. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.
7. Η διπλωματική εργασία αξιολογείται ως απορριπτέα 

ή αποδεκτή με βαθμό από ένα (1) έως δέκα (10). Σε πε-
ρίπτωση που η εργασία κριθεί ως απορριπτέα, τότε η 
τριμελής επιτροπή εξέτασης δύναται να την αναπέμψει 
με απόφασή της για διορθώσεις ή επεξηγήσεις οι οποίες 
θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα ενός (1) μηνός, 
στο τέλος του οποίου πρέπει να γίνει εκ νέου η παρου-
σίαση της διπλωματικής εργασίας. Αν η εργασία κριθεί 
εκ νέου απορριπτέα τότε δεν απονέμεται ο τίτλος του 
Δ.Μ.Σ. Επιπλέον, σε περίπτωση που η διπλωματική ερ-
γασία δεν υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός 
(1) έτους, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

8. Ο μέγιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών που μπο-
ρεί να αναλάβει ο κάθε επιβλέπων καθηγητής είναι τρεις (3).

9. Διπλωματική εργασία μπορεί να επιβλέψει οποιο-
δήποτε μέλος ΔΕΠ του τμήματος ή άλλου τμήματος του 
ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου αρκεί να έχει διδάξει στο 
Π.Μ.Σ. κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

10. Η Σ.Ε. λαμβάνει μέριμνα για το συντονισμό και την 
ομοιομορφία βαθμολόγησης των διπλωματικών εργασιών.

Ο βαθμός του Διπλώματος υπολογίζεται ως το άθροι-
σμα των γινομένων του βαθμού κάθε μαθήματος επί τα 
αντίστοιχα ECTS, διαιρούμενο με το σύνολο των ECTS. 
Στην έννοια του μαθήματος περιλαμβάνεται κάθε είδους 
ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, στην οποία 
αποδίδονται μονάδες ECTS.

Το πτυχίο συνοδεύεται και από παράρτημα διπλώμα-
τος όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Η απονομή των 
Δ.Μ.Σ. γίνεται στις καθορισμένες τελετές ορκωμοσίας 
του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80), 
ή, για παλαιότερους τίτλους, από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
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Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να 
παρευρίσκονται στο Τμήμα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μεταπτυχιακού προγράμματος και να παρακολουθούν 
ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια, τα σεμινά-
ρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται 
για κάθε μάθημα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υπο-
χρεωμένοι να συμμετέχουν επικουρικά στη διενέργεια 
φροντιστηριακών ασκήσεων, εφόσον τους ανατεθεί από 
τη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και να συμμετέχουν 
στις επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακών μαθημάτων 
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός 
φοιτητής είναι μία (1) ανά μάθημα και μέχρι τέσσερις (4) 
στο σύνολο των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου και μέχρι 
τρεις (3) στο σύνολο των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν προσέρχεται κανονι-
κά στα μαθήματά του, η Σ.Ε. εξετάζει την περίπτωσή του 
και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος που αποφα-
σίζει, είτε την παραμονή του στο Π.Μ.Σ. υπό προϋποθέ-
σεις είτε την αποβολή του.

Η Σ.Ε. εξετάζει και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμή-
ματος για περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που 
δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όπως αναφέρο-
νται στο παρόν άρθρο. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι 
υπεύθυνη για την τελική εκτίμηση και λήψη αποφάσεων 
για τον πειθαρχικό έλεγχο και επιβολή ποινών.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Διδασκόντων

Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ. 
οφείλει:

1. να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το 
ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος,

2. να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού 
μαθήματος και να παραδίδει στη Γραμματεία για αρχειο-
θέτηση και στη Σ.Ε.: α) σύντομη περιγραφή του μαθήμα-
τος, β) προτεινόμενη βιβλιογραφία, γ) συμπληρωματικό 
υλικό προς μελέτη,

3. να ενημερώνει τους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη 
για το ακριβές περιεχόμενο των διαλέξεών του, την ύλη 
που θα διδάξει, τη βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιήσει, 
καθώς επίσης και για τον τρόπο εξέτασής τους,

4. να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδο-
μάδα για επικοινωνία με τους φοιτητές για θέματα που 
άπτονται των σπουδών τους και του διδασκόμενου μα-
θήματος,

5. να επιβλέπει έως και τρεις (3) διπλωματικές εργασίες 
εφόσον αυτές του ανατεθούν από τη Σ.Ε.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
στο Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στο τέλος 
κάθε εξαμήνου να αξιολογούν τα μαθήματα που διδά-
χθηκαν στη βάση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Το 
σχετικό ερωτηματολόγιο αφορά στο περιεχόμενο του 
μαθήματος, στον τρόπο διδασκαλίας του, στο βαθμό 
συσχέτισής του με την πράξη και στις αρχές και στη φι-
λοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την 

ικανότητα μετάδοσής του στους φοιτητές, την προετοι-
μασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διε-
θνώς καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές 
σπουδές - βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε 
ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή ερ-
γασιών και γραπτών εξετάσεων, και την τήρηση των ωρών 
διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου.

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης γίνεται 
από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα αποτε-
λέσματα παραδίδονται στην ΟΜΕΑ του Τμήματος η οποία 
είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση του κάθε διδάσκοντα 
σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του. Στις πε-
ριπτώσεις όπου διαπιστώνονται σοβαρά παράπονα φοιτη-
τών, η Σ.Ε. έχει την υποχρέωση να εξετάσει τη σοβαρότητα 
του θέματος και να συζητήσει τόσο με τους φοιτητές όσο 
και με το διδάσκοντα το εν λόγω θέμα και να προτείνει 
λύσεις για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχουν δι-
απιστωθεί. Η Σ.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει, στο πλαίσιο 
της Συνέλευσης του Τμήματος, τη διακοπή διδασκαλίας 
του μαθήματος από τον συγκεκριμένο διδάσκοντα.

Άρθρο 9
Θέματα διοικητικής, τεχνικής
και οικονομικής υποστήριξης

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του μεταπτυχια-
κού προγράμματος είναι ευθύνη του διοικητικού και τε-
χνικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών. Η Σ.Ε. λαμβάνει μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία 
του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η Συνέλευση του 
Τμήματος είναι υπεύθυνη για την κατανομή του προϋ-
πολογισμού του Τμήματος σε δράσεις που απαιτούνται 
για την εύρυθμη λειτουργία του μεταπτυχιακού.

Άρθρο 10
Αναθεώρηση του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να 
αναθεωρείται όποτε κρίνεται αναγκαίο είτε στο σύνολό 
του είτε κατ’ άρθρο, ύστερα από απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις στον Κανονισμό

Με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του Π.Μ.Σ. και 
του Τμήματος, οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την 
εγγραφή τους και άρχισαν τη φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ. 
«Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν 
το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ΄αρ. 
14596/7-5- 2018 (Β΄1866) και 23608/20-7-2020 (Β΄3560) 
Αποφάσεων της Συγκλήτου. Στο Δ.Μ.Σ. που τους απο-
νέμεται αναγράφεται ο τίτλος του Π.Μ.Σ. «Οικονομική 
Ανάλυση και Πολιτική», χωρίς ειδικεύσεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον Κ.Μ.Σ. του 
Π.Μ.Σ., ρυθμίζονται, κατ’ εξουσιοδότηση, από τα αρμό-
δια όργανα, και ιδίως από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 27 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

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