
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Master of Science 
(MSc) American Studies: Politics, Strategy and 
Economics/Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, 
Στρατηγική και Οικονομία».

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικο-
νομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής 
Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Χρηματοοικονο-
μική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μο-
νάδων» (Master of Science (M.Sc.) in «Financial 
Management of Public Organizations and Units»).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184241/3-7-2018 
(Β΄ 3130) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 20205472/1-9-2020 (Β΄ 3937) όμοια 
απόφαση, που αφορά στην επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και 
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-
λο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master 
of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance»).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    20212086 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-

παϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επι-

χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανε-

πιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Master of Science 

(MSc) American Studies: Politics, Strategy and 

Economics/Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, 

Στρατηγική και Οικονομία». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. 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).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευ-
ση του ν. 4485/2017 (Α' 114» γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 και δ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α'114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών» (Α΄ 114).

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλο-
γής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΥΝΒ) (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) περί 
παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-8-2022.

8. Την υπ' αρ. 20205711/9-9-2020 απόφαση Πρύτανη 
(ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος 20-1-2021 του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία 
22η/22-1-2021).

11. Το υπ’ αρ. 1205/31-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχο-
λής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Master of 
Science (MSc) American Studies: Politics, Strategy and 
Economics/Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική 
και Οικονομία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχο-
λής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λει-
τουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Master of 

Science (MSc) American Studies: Politics, Strategy and 
Economics/ Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική 
και Οικονομία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Master of Science (MSc) American Studies: Politics, 
Strategy and Economics/Αμερικανικές Σπουδές: Πολι-
τική, Στρατηγική και Οικονομία» έχει ως αντικείμενο, να 
καλύψει το κενό με συστηματικό τρόπο των Αμερικανι-
κών Σπουδών που καταλήγουν σε ακαδημαϊκούς τίτλους 
στην Ελλάδα. Είναι διεπιστημονικό με έμφαση σε θέματα 
αιχμής της σύγχρονης έρευνας στις επιμέρους θεματικές 
και υποθεματικές. Αξιοποιεί τη μακρά εμπειρία Ελληνοα-
μερικανικής συνεργασίας στην ανάλυση της περιφερει-
ακής πολιτικής των ΗΠΑ διαχρονικά και ανά περιόδους, 
σε τρεις καίριους τομείς, τη Στρατηγική, την Ιστορία και 
την Οικονομία. Προσφέρεται από διδακτικό προσωπι-
κό με μακρά εμπειρία στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και 
έρευνα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και εξοικειωμένο με 
αμερικανικές πολιτικές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και 
στην ευρύτερη περιοχή.

Το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να συμβάλει στην εξοικείωση με 
την αμερικανική πολιτική διάφορων ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών κλάδων που διαθέτουν πολλαπλασι-
αστική επιρροή. Αφενός, στοχεύει να εφοδιάσει τους 
απόφοιτους με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και 
επαρκή εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλε-
ονέκτημα στην αγορά εργασίας. Αφετέρου, προσφέρει 
βαθύτερη γνώση σε επιστήμονες και επαγγελματίες 
που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ή στη διαμόρ-
φωση της εξωτερικής πολιτικής και της κοινής γνώμης 
(πολιτικοί, σύμβουλοι, αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων, 
διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι κ.λπ.).

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στα Αγγλικά και φιλοδοξεί να 
προσελκύσει σπουδαστές από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, 
την Ανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη 
Μέση Ανατολή και άλλες γειτονικές περιοχές που επι-
θυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές 
στα αγγλικά κοντά στην πατρίδα τους για ένα θέμα που 
ανοίγει πολύπλευρες επαγγελματικές προοπτικές.

Προωθεί τη δικτύωση των σπουδαστών αμερικανικών 
σπουδών στην περιοχή με γνώμονα γενικές κατευθύν-
σεις αμερικανικής πολιτικής και ειδικές περιφερειακές 
θεματικές. Είναι συμβολικά ισχυρό καθώς προέρχεται 
από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ένα Ίδρυμα που χαρα-
κτηρίζεται από εξωστρέφεια.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και προ-
ετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και 
ερευνητών που θα προωθήσουν και θα αναλάβουν ενερ-
γό ρόλο στην διαμόρφωση των ελληνοαμερικανικών, 
ευρω-ατλαντικών κι εν γένει διεθνών σχέσεων. Το Π.Μ.Σ. 
στοχεύει, μέσω της στενής συνεργασίας της ακαδημαϊ-
κής κοινότητας με την κοινωνία τις επιχειρήσεις και τους 
διεθνείς θεσμούς και Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα 
και Ινστιτούτα της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται 
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που στην αξιοποίηση και διάδοση των πορισμάτων της 
επιστημονικής έρευνας στα πεδία χάραξης των διεθνών 
σχέσεων, των συναρτώμενων με αυτά διεθνών υποθέσε-
ων και της στρατηγικής και αποφάσεων τόσο σε πολιτικό, 
στρατιωτικό και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών 
(ΔΜΣ) Master of Science (MSc) in American Studies: 
Politics, Strategy and Economics από το Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. είναι εντατικής διάρκειας ενός έτους, δηλαδή 
δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος, για το πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξά-
μηνα και θερινή περίοδο για την εκπόνηση της διπλω-
ματικής εργασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι 
εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε 
Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση και ερευ-
νητική απασχόληση. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται 
η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρα-
κολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε οκτώ (8) 
μαθήματα καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδα-
σκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση 
του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 75 πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ/1st SEMESTER 

Πιστωτικές 
Μονάδες

1. American History: Politics culture and 
ideology Αμερικανική Ιστορία: Πολιτική, Πο-
λιτισμός και Ιδεολογία

7

2. America’s democracy and political system 
Αμερικανική δημοκρατία και πολιτικό σύστημα

8

3. The American Economy: Commerce, Energy 
and New Technologies Αμερικανική Οικονο-
μία: Εμπόριο, Ενέργεια και Νέες Τεχνολογίες

8

4. U.S. Foreign Policy: alliances, threats and 
anti-Americanism Αμερικανική Εξωτερική 
Πολιτική: Συμμαχίες, απειλές και αντιαμερι-
κανισμός.

7

Β΄ EEAMHNO/2nd SEMESTER

Πιστωτικές 
Μονάδες

1. U.S. national security 
Αμερικανική εθνική ασφάλεια

7

2. Transatlantic Relations Διατλαντικές Σχέσεις 8

3. US policies in the Balkans and the Eastern 
Mediterranean and the Middle East 
Πολιτικές των ΗΠΑ στα Βαλκάνια και την 
Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

8

4. Art, Cinema and popular culture in America 
Η Αμερική στον κινηματογράφο

7

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας

15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 75

Η τροποποίηση του προγράμματος Σπουδών και η 
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμή-
νων όσο και στο στα επιπλέον εξάμηνο σπουδών του 
προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβά-
νονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή διδάσκο-
ντες 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., μέλη Δ.Ε.Π. άλλων  Τμημάτων του ιδίου 
Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες 
της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υπο-
δομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστή-
ρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εκτιμάται 
ενδεικτικά στο ποσό 210.000 και αφορά στις λειτουργι-
κές δαπάνες του Π.Μ.Σ., ενώ το υπόλοιπο 30% εκτιμάται 
ενδεικτικά στο ποσό των 63.000 ευρώ και αφορά την 
κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Οι κατη-
γορίες λειτουργικών δαπανών αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού 14.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές

15.000

Δαπάνες αναλωσίμων 1.000

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

17.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του 
Α.Ε.Ι.

30.000

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

15.000

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

10.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 20.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβο-
λής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου).

23.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 147.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από: 

δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά 
προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών 
οργανισμών και τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων 
ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 

I

Αριθμ. 20212087 (2)
   Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικο-

νομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής 

Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανε-

πιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Χρηματοοικονο-

μική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μο-

νάδων» (Master of Science (M.Sc.) in «Financial 

Management of Public Organizations and Units»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. 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).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα» (Α΄114), β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων 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 μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλο-
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γής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς έως 31-8-2022 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).

8. Την υπ' αρ. 20205711/9-09-2020 απόφαση Πρύτανη 
(ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 12-1-2021).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρία 
22η/22-1-2021).

11. Το υπ’ αρ. 569/19-3-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τρα-
πεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητι-
κής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» (Master 
of Science (M.Sc.) in «Financial Management of Public 
Organizations and Units»), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατι-
στικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και 
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών 
και Μονάδων» (Master of Science (M.Sc.) in «Financial 
Management of Public Organizations and Units») σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δη-
μόσιων Οργανισμών και Μονάδων» παρέχει θεωρητικές 
και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, 
εστιασμένης στις ιδιαιτερότητες του Δημοσίου Τομέα. 
Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

i) Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντι-
κείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

ii) Η σημαντική ενίσχυση των ουσιαστικών προσόντων 
των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων στο αντικεί-
μενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με εξειδικευ-
μένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου.

iii) Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των 
στελεχών του δημοσίου τομέα και η κατανόηση του ολο-
ένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομι-
κού περιβάλλοντος.

iv) Η σημαντική ενίσχυση της δυνατότητας της δημό-
σιας διοίκησης να στελεχώνει θέσεις σε φορείς της, οι 
οποίες απαιτούν σε βάθος κατανόηση της χρηματοοικο-
νομικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα και του ευρύτε-
ρου χρηματοπιστωτικού συστήματος χρησιμοποιώντας 
το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, και 

ν) Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αποτελεσματι-
κότητας των δημόσιων οργανισμών και μονάδων μέσω 
της επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων 
Οργανισμών και Μονάδων» (Master of Science (M.Sc.) 
in «Financial Management of Public Organizations and 
Units»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμη-
να και σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο 
εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εξήντα 
(60) πιστωτικές μονάδες (ECTS). H διδασκαλία γίνεται 
στα ελληνικά ή αγγλικά και από Ελληνική ή/και Αγγλική 
ή Διεθνή βιβλιογραφία.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή εργασιών, 
και παρακολούθηση σεμιναρίων.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 
των εξαμήνων. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν θα 
υπερβαίνει σε ποσοστό το μέγιστο επιτρεπόμενο από 
το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και πραγμα-
τοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α΄ Εξάμηνο (5 ECTS ανά μάθημα)
Πρώτη Περίοδος
- Οικονομική Θεωρία (ECTS 5)
- Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και Διοικητική 

Λογιστική (ECTS 5)
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- Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Διοί-
κηση (ECTS 5)

Δεύτερη Περίοδος
- Αρχές Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου (ECTS 5)
- Χρηματοοικονομική Λογιστική για τη Λήψη αποφά-

σεων (ECTS 5)
- Χρηματοοικονομική Διοικητική (ECTS 5)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Β΄ Εξάμηνο (5 ECTS ανά μάθημα)
Πρώτη Περίοδος
- Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία 

(ECTS 5)
- Διοικητική Λογιστική: Προϋπολογισμός, Έλεγχος και 

Εφαρμογές στον Δημόσιο Τομέα (ECTS 5)
- Εσωτερικός Έλεγχος Δημόσιων Οργανισμών και Υπη-

ρεσιών (ECTS 5) 
Δεύτερη Περίοδος
- Προμήθειες Δημοσίου και Χρηματοδοτήσεις Έργων 

και Προγραμμάτων (ECTS 5)
- Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα (ECTS 5)
- Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Δημόσια 

Διοίκηση (ECTS 5)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ: 60
Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 

ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων 
όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμμα-
τος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου. Η 
τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων περιλαμβά-
νεται στον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων του Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώ-
τατο όριο σε εξήντα (60) άτομα. Το πρόγραμμα αρχίζει 
το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., προέρχονται, σε ποσόστω-
ση που προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
36 του ν.4485/2017, από:

• μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
• μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή η συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

• ομότιμους καθηγητές (άρθρο 69, ν. 4386/2016) και 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

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

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου 
Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται 

μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη 
του οικείου Α.Ε.Ι.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος ύστερα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
μπορεί να ανατίθεται διδασκαλία σε

• μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,
• επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδα-

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

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα 
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Με απόφαση του Διευθυ-
ντή του Π.Μ.Σ. δύναται να χρησιμοποιηθούν κτηριακές 
εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή εκτός του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων και των 
εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο. Το Π.Μ.Σ. δύναται να χρηματοδοτήσει νέες ή 
και υφιστάμενες εγκαταστάσεις (αίθουσες, εργαστήρια, 
γραφεία κ.λπ.) από τους πόρους που διαθέτει εφόσον 
αυτό κριθεί αναγκαίο και συμβάλει στην ανάπτυξη, στην 
καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και 
στην προβολή του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, εκτι-
μάται ενδεικτικά στο ποσό 147.000,00 € και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσά σε €

1
Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογι-
σμικού

10.000,00

2
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

10.000,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 8.000,00

4
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

4.000,00

5
Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

10.000,00

6
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού του Α.Ε.Ι.

32.000,00

7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνω-
ση του Π.Μ.Σ.

12.000,00
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8
Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνερ-
γατών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

4.000,00

9
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

30.000,00

10

Λοιπές Δαπάνες (συνδρομές σε βάσεις δε-
δομένων, έξοδα δημοσιότητας, προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

27.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 147.000,00

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με 
προτεραιότητα στην κάλυψη των ανα-
γκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς 
τέλη φοίτησης.

63.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 210.000,00

Το 30% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 63.000,00 €.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό 
των 5.000 ευρώ, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χο-
ρηγίες, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. 
ή άλλων διεθνών οργανισμών, από χρηματοδότηση συμ-
μετοχής εργαζομένων του δημοσίου μέσω πόρων του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και άλλους πόρους χρηματοδότησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 

I

Αριθμ. 20212040 (3)
   Τροποποίηση της υπ' αρ. 20184241/3-7-2018 

(Β΄ 3130) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημί-

ου Πειραιώς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

υπ' αρ. 20205472/1-9-2020 (Β΄ 3937) όμοια απόφα-

ση, που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 

της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Χρηματοοι-

κονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) 

in «Banking and Finance») .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 30
έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. 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).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοι-
χεία: α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης δι-
δακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/
3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιά-
γραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογα-
ριασμών 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 μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλο-
γής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
1-12-2017 έως 30-11-2021 και το υπ' αρ. (ΥΟΔΔ 722) 
(ΑΔΑ: 906Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό 
στοιχεία 133541/Ζ1/29-8-2019 υπουργική απόφαση περί 
παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-8-2022.

8. Την υπ' αρ. 20205711/9-9-2020 απόφαση Πρύτανη 
(ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ' αρ. 20184241/3-7-2018 (Β΄ 3130) απόφαση 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 20205472/1-9-2020 
(Β΄ 3937) όμοια, που αφορά στην επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμή-
ματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Χρηματοοικονομική 
και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking 
and Finance»).

10. To απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 12-1-2021).
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11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 22η - 22-1-2021).

12. Το υπ’ αρ. 569/19-3-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τρα-
πεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 20184241/3-7-2018
(Β΄ 3130) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 
20205472/1-9-2020 (Β΄ 3937) όμοια απόφαση, που αφο-
ρά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής 
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Χρη-
ματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) 
in «Banking and Finance») από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022, ως ακολούθως:

Το άρθρο 11 «Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας» 
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, εκτι-
μάται ενδεικτικά στο ποσό 330.000,00€ και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΙΣΡΟΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσά σε €

1

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συ-
νεργαζόμενων για την οργάνωση του 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017

0,00€

2

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες φορέων του δη-
μόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην 
περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού 
τομέα

36.000,00€

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0,00€

4
Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0,00€

5
Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) τουΑ.Ε.Ι.

0,00€

6 Τέλη 420.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 456.000,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσά σε €

1
Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες 
Λογισμικού

16.000,00

2
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές

56.000,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 10.000,00

4
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

8.000,00

5
Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

10.000,00

6
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού του Α.Ε.Ι.

100.000,00

7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

40.000,00

8
Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών  συνερ-
γατών από την ημεδαπή  ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 άρθρο 36  ν. 4485/2017)

4.400,00

9
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης

45.000,00

10

Λοιπές Δαπάνες (συνδρομές σε βάσεις 
δεδομένων, έξοδα δημοσιότητας,  προ-
βολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες  εργα-
σιών πεδίου)

40.600,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 330.000,00

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με 
προτεραιότητα στην κάλυψη των ανα-
γκών των Π.Μ.Σ.  που λειτουργούν χωρίς 
τέλη φοίτησης.

126.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 456.000,00

Το 30% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ-
γίας αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 
126.000,00 €.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από: 
τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό 
των 6.000,00 ευρώ, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, 
χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της 
Ε.Ε.  ή άλλων διεθνών οργανισμών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   

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