
Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής  

 0 

 
 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 
 
 
 
 
Αγαπητέ/ή  υποψήφιε/α,  
 
 
Εκ µέρους των µελών του ∆ιδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του Τµήµατος 
Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, θέλω να  
σε ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σου για το Μεταπτυχιακό µας Πρόγραµµα. 
 
Το περιεχόµενο του Πρόγραµµατος είναι σχεδιασµένο για να καλύψει πλήρως τις 
σηµερινές αυξηµένες απαιτήσεις της χρηµατοοικονοµικής και τραπεζικής επιστήµης. 
Μετά από µια δεκαετία αποδοτικής λειτουργίας, έχει προµηθεύσει τις Επιχειρήσεις και 
τους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς  µε  ικανότατα στελέχη που έχουν διακριθεί, 
καταλαµβάνοντας θέσεις ευθύνης σε ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Οι απόφοιτοί µας έχουν ταυτόχρονα υψηλή θεωρητική κατάρτιση και 
βαθιά κατανόηση των πρακτικών εφαρµογών στα σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα και τις τραπεζικές εργασίες.  
 
Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος έχουν διακριθεί για το επιστηµονικό τους έργο και τη 
συνεισφορά τους στη διεθνή βιβλιογραφία της Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής 
επιστήµης. Επιπλέον, διαθέτουν πλούσια εµπειρία στον ελληνικό και διεθνή 
επαγγελµατικό χώρο.  
 
Τέλος, η στενή συνεργασία του Τµήµατος µε Επιχειρήσεις και Οργανισµούς τόσο για τη 
χρηµατοδότηση της υλικοτεχνικής υποδοµής του Προγράµµατος, όσο και για τη 
χορήγηση υποτροφιών, καθώς και η παράλληλη λειτουργία διδακτορικού 
προγράµµατος πλήρους φοίτησης εγγυώνται την αδιάλειπτη προώθηση και ανάπτυξη 
του Προγράµµατος.        
 
Με τιµή, 
 
Νικόλαος Απέργης 
Καθηγητής  
∆ιευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος  
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Εισαγωγή 
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική 
∆ιοικητική» του Πανεπιστηµίου Πειραιώς είναι ένα απο τα πιο εξειδικευµένα 
προγράµµατα και πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα. Το ΠΜΣ του Τµήµατος απονέµει: 
 

1. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στον τοµέα της «Χρηµατοοικονοµικής και 
Τραπεζικής ∆ιοικητικής». Ο τίτλος αυτός ισοδυναµεί µε τον διεθνή τίτλο Master 
of Science (MSc) in Banking and Finance 

2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στον τοµέα της «Χρηµατοοικονοµικής 
Ανάλυσης» για Στελέχη. Ο τίτλος αυτός ισοδυναµεί µε τον διεθνή τίτλο Master 
of Science (MSc) in Financial Analysis for Executives 

3. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στον τοµέα της Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής 
∆ιοικητικής. Ο τίτλος αυτός ισοδυναµεί µε τον διεθνή τίτλο Doctor of Philosophy 
(Ph.D). 

 
 
Σκοπός 
 
Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: 
Η προαγωγή των γνώσεων στη Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική ∆ιοικητική.  
Η ανάπτυξη της έρευνας στις θεµατικές ενότητες που καλύπτει. 
Η κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής οικονοµίας για στελέχη µεταπτυχιακού 
επιπέδου, ικανά να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για τη δηµόσια 
διοίκηση και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 
Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να µεταδώσει στους σπουδαστές του 
γνώσεις, µεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή 
εκµάθηση και ανάπτυξη. Βασισµένοι σ’ αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες 
χρησιµοποιούν σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους που περιλαµβάνουν εφαρµοσµένη 
έρευνα, µελέτες περιπτώσεων, επιχειρησιακά παίγνια, προσοµοιώσεις µε τη βοήθεια 
υπολογιστών κ.λ.π. 
 
 
 
Αρχές Λειτουργίας 
 
Το Π.Μ.Σ. διακρίνεται για τις πρωτοποριακές για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδοµένα 
αρχές λειτουργίας του. 
 
Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν: 

� η διαρκής και άµεση επικοινωνία µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων. Αυτή 
υποβοηθείται από τον µικρό αριθµό προσεκτικά επιλεγµένων φοιτητών και από 
την ενεργό συµµετοχή τους στις δραστηριότητες του Τµήµατος είτε ως 
αµειβόµενοι διδακτικοί-ερευνητικοί βοηθοί είτε ως εθελοντές. 

� το ενδιαφέρον για τους φοιτητές, το οποίο αρχίζει από την πρώτη επαφή τους 
µε το ΠΜΣ και συνεχίζεται και µετά την αποφοίτησή τους 

� η χορήγηση υποτροφιών µε κριτήριο την ακαδηµαϊκή επίδοση, µε σκοπό την 
ενθάρρυνση της ευγενούς άµιλλας µεταξύ των φοιτητών  

� η έµφαση στην ποιότητα διδασκαλίας 
� η µεγάλη ποικιλία µαθηµάτων και η συχνή προσαρµογή τους στις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες γνωστικές ανάγκες της αγοράς 
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� η εκµετάλευση των δυνατοτήτων της σύχρονης τεχνολογίας στη διδασκαλία, 
µέσω:  

� της ηλεκτρονικής διανοµής πολλών σηµειώσεων και ασκήσεων µέσω του 
τοπικού  διαδικτύου                  

� της ενίσχυσης των διαλέξεων µε τη χρήση πολυµέσων (multi media) 
� της συλλογής και ανάλυσης από τους φοιτητές πραγµατικών στοιχείων για 

την οικονοµία και τις επιχειρήσεις από on-line βάσεις  δεδοµένων 
� της άµεσης επαφής µε τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως η παρακολούθηση 

των εγχωρίων και  διεθνών χρηµαταγορών σε πραγµατικό χρόνο στο 
προσοµοιωµένο Dealing Room του Τµήµατος – το πρώτο στην Ελλάδα 

 
Υποδοµή 
 
Οι φοιτητές έχουν απεριόριστη πρόσβαση - για εκπαιδευτικούς και ενηµερωτικούς 
σκοπούς - στο πλήρως εξοπλισµένο προσοµοιωµένο Dealing Room.  
 
Σε αυτό οι φοιτητές µπορούν να: 
 

• παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηµαταγορές µέσω του: 
� Bloomberg 

 
• έχουν άµεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδοµένων, όπως: 

� DataStream  
� I/B/E/S (Institutional Brokers Estimate System) 
� Thomson One Banker 
� CRSP (Center for Research in Securities Data) 
� International Financial Statistics 
� World Development Indicators 
� Effect Finance  

 
• έχουν πρόσβαση µέσω του δικτύου του Πανεπιστηµίου Πειραιά σε πολλές 

βιβλιογραφικές βάσεις, όπως:  
� Econlit 
� JSTOR 
� NBER (National Bureau of Economic Research) 
� Springer Link 
� Elsevier 
� The Economist Historical Archive 1843-2003 

 
• xρησιµοποιούν οικονοµετρικά προγράµµατα ή γλώσσες προγραµµατισµού για 

την ανάλυση δεδοµένων, όπως: 
� Econometric Views 
� Gauss 
� MATLAB 
� WinRATS 

 
•   χρησιµοποιούν εκπαιδευτικά προγράµµατα για βαθύτερη κατανόηση των 

διδασκοµένων εννοιών και τεχνικών, όπως: 
� Effect Finance 

 
• έχουν πρόσβαση σε e-mail για αποτελεσµατική επικοινωνία και στο Internet για 

συλλογή πληροφοριών και  
 
• ενηµερώνονται για τον κόσµο των επιχειρήσεων και των χρηµαταγορών στην 

βιβλιοθήκη του προσοµοιωµένου Dealing Room η οποία περιλαµβάνει τα 
έντυπα: 

� τους ηµερήσιους Financial Times 
� το ηµερήσιο Εξπρές 
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� την ηµερήσια Ηµερησία και 
� την ηµερήσια Ναυτεµπορική  
� κ.α. 

 
Οι φοιτητές έχουν επίσης πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς.  
 
 
Ποιότητα ∆ιδασκαλίας 
 
Η συνεχής βελτίωση της ποιότητος διδασκαλίας είναι ένας από τους στόχους του 
Π.Μ.Σ.. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφαρµόζονται τα εξής µέτρα: 
 

• η συνεχής αξιολόγηση των διδασκόντων και των διδασκοµένων µαθηµάτων µε 
βάση 

� ερωτηµατολόγια τα οποία συµπληρώνουν οι φοιτητές ανώνυµα στο τέλος 
κάθε εξαµήνου για κάθε µάθηµα και 

� σχόλια και συζητήσεις των φοιτητών στα όργανα του Τµήµατος στα 
οποία µετέχουν 

• ο σχεδιασµός της ύλης των µαθηµάτων από το σύνολο των διδασκόντων ώστε 
να: 

� γίνεται όσο το δυνατόν οµαλότερη η ροή των εννοιών και των 
γνωστικών αντικειµένων και 

� αποφεύγεται η επικάλυψη της διδακτέας ύλης 
• η παροχή κινήτρων προς τους διδάσκοντες, όπως: 

� ο συνυπολογισµός της ποιότητος διδασκαλίας στις αποφάσεις για 
προαγωγές µελών ∆ΕΠ 

• διοργάνωση εβδοµαδιαίων ερευνητικών σεµιναρίων µε προσκεκληµένους 
εξέχοντες επιστήµονες απο την Ελλάδα και το εξωτερικό  

• διαλέξεις από εκτός του ακαδηµαϊκού χώρου αναγνωρισµένους ειδήµονες 
 
 
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας 

 
Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζονται από ποικιλία, 
αποτελεσµατικότητα και τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.  
 
Οι κυριότερες είναι: 
 

• η από καθ’ έδρας διδασκαλία µε ή χωρίς τη βοήθεια πολυµέσων 
• η ανάλυση πραγµατικών αποφάσεων (case studies) 
• ερευνητικές εργασίες 
• έρευνα βιβλιογραφίας 
• διαλέξεις από αναγνωρισµένους εκτός του ακαδηµαϊκού χώρου ειδήµονες 
• ασκήσεις 
• συλλογή και ανάλυση πραγµατικών δεδοµένων 
• η παρακολούθηση χρηµατο-οικονοµικών εξελίξεων σε πραγµατικό χρόνο, όπως 

γίνεται στις µεγάλες διεθνείς χρηµατιστηριακές εταιρείες 
• προσοµοιώσεις 
• χρήση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε Η/Υ 
• αναλύσεις ισολογισµών 
• διατριβές (MSc thesis) 

 
 
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί  

 

1.  Για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη «Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική 
∆ιοικητική» και στη «Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση για Στελέχη» γίνονται δεκτοί 
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πτυχιούχοι Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής.  

2.  Για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης που περιγράφεται σε αυτή την απόφαση ή κάτοχοι 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων 
οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποψήφιος για το 
διδακτορικό δίπλωµα είναι κάτοχος µη συναφούς Μ.∆.Ε. γίνεται µε απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει αριθµό µαθηµάτων του Μ.∆.Ε. 

 
 
Επιλογή Φοιτητών 
 
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται µε αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια. Ο αριθµός 
των φοιτητών είναι περιορισµένος για να διασφαλιστεί η άµεση επαφή και επικοινωνία 
µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων καθώς επίσης και η ποιότητα του 
Προγράµµατος. 
 
Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από Επιτροπή µελών ∆ΕΠ  που συγκροτείται 
µε απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Η επιτροπή αυτή καθορίζει τα κριτήρια επιλογής 
καθώς και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής τους (µόρια, συντελεστές κ.λπ.). Τα κριτήρια 
αυτά γίνονται γνωστά στους υποψηφίους µε την προκήρυξη του ΠΜΣ και διακρίνονται 
σε ποσοτικά και ποιοτικά. 
 
Α) Ποσοτικά κριτήρια: 
 

α) Βαθµός πτυχίου. 
β) Βαθµός εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE,  εσωτερικών  εξετάσεων). 

 
 
Β) Ποιοτικά κριτήρια: 
 

α) Πανεπιστήµιο και Τµήµα προέλευσης. 
β) Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εµπειρίας. 
γ) Γνώση ξένης/ων γλώσσας/ων.  
δ) Συνέντευξη. 
ε) Συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή από εργοδότη. 

 
 
Η Επιτροπή Επιλογής µπορεί να αποφασίσει, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΓΣΕΣ, τη 
διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για µερικούς υποψηφίους. 
Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής. 
 
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής: 
 

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν 
υποβάλει αίτηση. 

 
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε 

περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη ΓΣΕΣ. 
 
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η 

συνέντευξη γίνεται από τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής.  
 
δ) ∆ιεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που θα κριθεί 

απαραίτητο.  
 

ε) Ιεραρχεί βαθµολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή. 
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Οι αποδεχόµενοι την ένταξή τους στα προγράµµατα υποχρεούνται να καταβάλλουν ως 
τέλος προεγγραφής το ποσό των 1.000,00 Ευρώ των διδάκτρων του πρώτου έτους, το 
οποίο δεν επιστρέφεται αν ο υποψήφιος τελικά δεν συµµετάσχει στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος. 
 
 
∆εκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι µε τον µεγαλύτερο συνολικό «βαθµό». Η 
διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών ξεκινάει µε τη συµπλήρωση από τον 
υποψήφιο της έντυπης αίτησης και των άλλων σχετικών εγγράφων και περατώνεται µε 
την επιστολή αποδοχής από τον ∆ιευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. 
 

 
Χρονική ∆ιάρκεια 
 

1. Για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη “Χρηµατοοικονοµική και 
Τραπεζική ∆ιοικητική” και στη “Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση” για Στελέχη σε 16 
µήνες τουλάχιστον. Τα δύο πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνουν διδασκαλία 
µαθηµάτων και διατίθενται 4 µήνες επιπλέον για την εκπόνηση της 
µεταπτυχιακής διατριβής, µε δυνατότητα διδασκαλίας περιορισµένου αριθµού 
µαθηµάτων στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος θα ορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τµήµατος και 

2. Για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε 3 έτη µε ανώτατο όριο τα 6 έτη. Ο χρόνος 
έναρξης της διδακτορικής διατριβής άρχεται από τον καθορισµό του θέµατός 
της. 

 
 

Πρόγραµµα Σπουδών 
 
 
Α. Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη 
“Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική ∆ιοικητική” περιλαµβάνει δέκα (10) 
υποχρεωτικά µαθήµατα, τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής και την µεταπτυχιακή 
διατριβή. Η διάρκεια κάθε µαθήµατος είναι 30 ώρες. Τα µαθήµατα αυτά είναι: 
 

1. Κυβερνήσεις, Χρηµαταγορές και Μακροοικονοµία   
2. Ποσοτικές Μέθοδοι  
3. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική   
4. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοικητική Ι 
5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου 
6. Παράγωγα Αξιόγραφα 
7. Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου 
8. Τραπεζική ∆ιοικητική 
9. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοικητική ΙΙ 
10. Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία  
11. Επιλογή 1(*) 
12. Επιλογή 2 (*) 
13. Επιλογή 3 (*) 
14. Επιλογή 4 (*) 

(*) Μαθήµατα Επιλογής 
 

1. Θεσµικό Πλαίσιο των  Αγορών Χρήµατος και Κεφαλαίου  
2. ∆ιαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις 
3. Ανάλυση Χρονοσειρών 
4. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων 
5. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 
6. Οικονοµική του Χρηµατοοικονοµικού Συστήµατος 
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7. ∆ιεθνείς Χρηµατοδοτήσεις 
8. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων 
9. Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής 
10. Ειδικά Θέµατα Τραπεζικής  
11. Τραπεζική Λογιστική 
12. Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής Οικονοµετρίας 
13. Ειδικά Θέµατα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηµατοοικονοµική 
14. Χρηµατοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων 
15. Εφαρµοσµένη Μικροοικονοµική – Θεωρία Παιγνίων 

 
 
Β. Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στη 
“Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση” για Στελέχη περιλαµβάνει οκτώ (8) υποχρεωτικά 
µαθήµατα τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής και την µεταπτυχιακή διατριβή. Η διάρκεια 
κάθε µαθήµατος είναι 30 ώρες Τα µαθήµατα αυτά είναι: 

1. Κυβερνήσεις, Χρηµαταγορές και Μακροοικονοµία   
2. Ποσοτικές Μέθοδοι  
3. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοικητική Ι 
4. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 
5. Ανάλυση και ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου  
6. Τραπεζική ∆ιοικητική και ∆ιαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων 
7. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοικητική ΙΙ 
8. Παράγωγα Αξιόγραφα 
9. Επιλογή 1 (*) 
10. Επιλογή 2 (*) 
11. Επιλογή 3 (*) 
12. Επιλογή 4 (*) 

 

(*)Μαθήµατα Επιλογής 
 

1. Θεσµικό Πλαίσιο των  Αγορών Χρήµατος και Κεφαλαίου  
2. Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία  
3. ∆ιαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις 
4. Χρηµατοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων 
5. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική των Επιχειρήσεων 
6. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων  
7. Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου 
8. ∆ιεθνείς Χρηµατοδοτήσεις 
9. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων 
10. Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής 
11. Ειδικά Θέµατα Τραπεζικής  
12. Ειδικά Θέµατα Λογιστικής 
13. Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής Οικονοµετρίας 
14. Ειδικά Θέµατα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηµατοοικονοµική 
15. Τραπεζικό Μάρκετινγκ 
16. Τραπεζική Λογιστική 

 
 
 
Γ. Το ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα 
 

Το ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει 9 µαθήµατα υποχρεωτικής 
παρακολούθησης και την συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Η διάρκεια κάθε 
µαθήµατος είναι 30 ώρες. 

1. Χρηµατοοικονοµική Ι – Θεωρία Αποτίµησης Αξιογράφων 
2. Οικονοµετρία 
3. Ανάλυση Χρονοσειρών 
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4. Χρηµατοοικονοµική ΙΙ – Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων 
5. Χρηµατοοικονοµική ΙΙΙ – Υποδείγµατα Συνεχούς Χρόνου 
6. Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής Ι 
7. Ειδικά Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής ΙΙ 
8. Ποσοτικές Μέθοδοι 
9. Μικροοικονοµική – Θεωρία Παιγνίων 

 
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. γίνεται η κατανοµή των µαθηµάτων σε εξάµηνα. Επίσης µε 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να γίνει ανακατάταξη των µαθηµάτων σε υποχρεωτικά 
και επιλογής και ανακατανοµή τους στα επιµέρους εξάµηνα.  
 
 
  
Υποτροφίες – Κόστος Φοίτησης 

 
Επιδιώκοντας να καλλιεργήσει την ευγενή άµιλλα µεταξύ των φοιτητών, το Τµήµα 
προσφέρει αριθµό υποτροφιών µε βάση την ακαδηµαϊκή επίδοση. 
 
Το κόστος φοίτησης καλύπτει όλες τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Τµήµα προς τους 
φοιτητές, όπως, επί παραδείγµατι, την ετοιµασία και διανοµή σηµειώσεων. Το ποσό 
αυτό δεν καλύπτει το κόστος αγοράς βιβλίων. 
 
Άλλες πηγές χρηµατοδοτήσεως των σπουδών,  πέραν των προαναφερθεισών  
υποτροφιών και των ιδίων κεφαλαίων των φοιτητών, είναι: 
 
• επιχειρήσεις, οργανισµοί, εταιρίες και τράπεζες, που, ως εργοδότες, επενδύουν στο   

ανθρώπινο δυναµικό τους 
• το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
• κοινωφελή ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  
 
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τις ανωτέρω πηγές. 
 
Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες µερικής απασχολήσεως µικρού αριθµού φοιτητών ως 
ερευνητικών-διδακτικών βοηθών. 
 

 
∆ηµοσιότητα 
  
Οι πολλαπλές δραστηριότητες και καινοτοµίες του Τµήµατος και η υψηλή κατάρτιση 
των αποφοίτων του έχουν γίνει πολλές φορές αντικείµενο αναφοράς από τον ηµερήσιο 
και περιοδικό τύπο.  
 
 
∆ιοικητικές Λεπτοµέρειες 
 
Ο χωρισµός των µαθηµάτων σε εξάµηνα γίνεται όπως και στα προπτυχιακά τµήµατα 
ενώ ισχύουν τα όρια χρόνου διδασκαλίας που ορίζει ο νόµος για τα προπτυχιακά 
τµήµατα.  
 
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Επιτρέπεται ελάχιστος αριθµός απουσιών που 
καθορίζεται από τον κανονισµό λειτουργίας του ΠΜΣ.  
 

 
Μέλη ∆ιδακτικού-Επιστηµονικού Προσωπικού του Τµήµατος 
 
Το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος έχει πλούσια διδακτική και διοικητική εµπειρία  
σε γνωστά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχει 
διακριθεί διεθνώς για τη συµβολή του στη διεθνή βιβλιογραφία, έχει συγγράψει 



Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής  

 8 

πρωτότυπα συγγράµµατα και µελέτες, και έχει πλούσια πρακτική εµπειρία από τη 
συµµετοχή του στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και 
οργανισµών.   
 

 
Αντζουλάτος Άγγελος, Καθηγητής 

Ph.D. (Οικονοµική & ∆ιεθνείς Επιχειρήσεις, New York University) 
 

Απέργης Νικόλαος, Καθηγητής 
(Αναπληρωτής  Πρόεδρος  Τµήµατος , ∆ιευθυντής ΠΜΣ) 

Ph.D. (Οικονοµικά, Fordham University, N.Y.) 
 

∆ιακογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής, 
Ph.D. (Χρηµατοοικονοµική ∆ιοικητική, Bath University) 

 
Καραµούζης Νικόλαος, Καθηγητής 

Ph.D. (Θέµατα Νοµισµατικής Πολιτικής & ∆ιεθνών 
Οικονοµικών, Pennsylvania University) 

 
Κατσιµπρής Γεώργιος, Καθηγητής 

(Πρόεδρος Τµήµατος) 
Ph.D. (Οικονοµικά, University of Connecticut) 

 
Κουρογένης Νικόλαος, Λέκτορας 

Ph.D. (Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο) 
 

Κυριαζής ∆ηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής 
Ph.D. (Χρηµατοοικονοµική, City University, London) 

 
Μαλλιαρόπουλος ∆ηµήτριος, Καθηγητής 
Ph.D. (Οικονοµικά, Freie Univesitaet Berlin) 

 
  Πιττής Νικήτας, Καθηγητής 

(Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Π.Μ.Σ. & Υπεύθυνος ∆ιδακτορικού Προγράµµατος) 
Ph.D. (Οικονοµικά, London University) 

 
Σκιαδόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 
Ph.D. (Χρηµατοοικονοµικά, University of Warwick). 

 
Σταϊκούρας Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής 

Ph.D. (Χρηµατιστηριακό ∆ίκαιο, LSE, University of London) 
 

Στεφανάδης Χριστόδουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ph.D. (Οικονοµικά, New York University) 

 
Τσιριτάκης Εµµανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής 

(Ph.D. (Βιοµηχανική Οικονοµική, Virginia Tech) 
 

Χαρδούβελης Γκίκας, Καθηγητής 
Ph.D (Οικονοµικά, University of California, Berkeley) 

 
Χρίστου Χριστίνα, Λέκτορας 

Ph.D. (Φυσική και Μαθηµατικά, Κρατικό Πανεπιστήµιο Μόσχας M.V. Lomonosov) 
Ph.D. (Οικονοµικά, Πανεπιστήµιο Κύπρου) 

 
 

 
Συνεργάτες 
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Αληφαντής Γεώργιος 

Ορκωτός Ελεγκτής, Λογιστής, Partner Ernst and Young 
 

Καραµανώλης Πανταζής 
Νοµικός,  Ph.D University of Cambridge 

 
Τσαγκαράκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 

Μέλος ∆ΕΠ Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
Ph.D. (Χρηµατοοικονοµική & Τραπεζική ∆ιοικητική, Πανεπιστήµιο 

Πειραιώς) 
 

Φίλιππας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μέλος ∆ΕΠ Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

Ph.D. (Χρηµατοοικονοµική, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) 
 

 
 
Οµότιµοι Καθηγητές-Επίτιµοι ∆ιδάκτορες 
 
 

Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Οµότιµος Καθηγητής 
Ph.D. (Illinois Institute of Technology) 

 
Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Επίτιµος ∆ιδάκτωρ 

Ph.D. (Indiana University) 
 

Παπαλεξόπουλος Θεόδωρος, Επίτιµος ∆ιδάκτωρ 
B.Sc. (Πολιτικός Μηχανικός, Οµοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης) 

 
 
 
 
Πληροφορίες - Αιτήσεις 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, επικοινωνήσατε µε το γραφείο της 
Γραµµατείας του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη διεύθυνση: 
 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής 
∆ιεύθυνση Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 

Καραολή & ∆ηµητρίου 80 
Πειραιάς 185 34 

1ος  -Όροφος – Γραφείο 109 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 414 2184, 210 414 2093, 210 414 2226,  

Fax. 414-2331 
 


