
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός αρμοδίων οργάνων για την κίνηση των 
λογαριασμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5621/27.07.2018 (Β΄ 3786)
απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/19 συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για 
Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Οργά-
νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 7195/21.11.2019 
(Β΄ 4402) απόφαση της 2ης/07-21.11.2019/9 συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

3 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5543/25.07.2018 (Β΄ 3778) 
απόφασης της 15ης/21.06.2018/ 17 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Επιστήμη Δεδομένων» των Τμημάτων Πληροφο-
ρικής και Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Γεωρ-
γίας Δημητρέλη του Παναγιώτη μέλους Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωτεχνι-
κών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη οργανική της ίδιας 
βαθμίδας, κατ΄ εφαρμογή της υποπερ. αα΄ της 
περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70).

5 Μετατροπή της θέσης της Φωτεινής Κόγια του 
Γρηγορίου, από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 
Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 
στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

6 Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυ-
τανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5289 (1)
Ορισμός αρμοδίων οργάνων για την κίνηση των 

λογαριασμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 2η/25.09.2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 σχετικά με τις αρμο-

διότητες του Πρύτανη και της Συγκλήτου, όπως ισχύουν 
σύμφωνα με τον ν. 4485/2017,

2. τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και ιδίως το άρθρο 65 
με το οποίο, στο πλαίσιο αποφυγής σύγκρουσης συμ-
φερόντων και παραβίασης της αρχής της αμεροληψίας, 
ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του διατάκτη 
δαπανών και δημοσίου υπολόγου,

3. το με ημερομηνία 17.09.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα 
της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο αιτείται απόφαση 
Συγκλήτου, όπου ορίζονται τα αρμόδια όργανα για τη 
κίνηση λογαριασμών του ΟΠΑ στην Τράπεζα Ελλάδος,

4. το άρθρο 8 και την παρ. 2(θ) του άρθρου 5 του
ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις»,

5. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως αυτό διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133), με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Οι εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για το δι-
άστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2024 να φέρουν την 
υπογραφή ενός εκ των:

• Βασίλειου Βασδέκη του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΝ 531436), 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,

• Μαρίας Κούρτη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΟ 109344), Προ-
ϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

• Ιωάννας Σοφίας Αποστολοπούλου του Νικολάου 
(ΑΔΤ: ΑΚ 028133), Αναπλ. Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Διοικητικού και την υπογραφή ενός εκ των:

• Αλεξάνδρας Τσιαμτσιούρη του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ:
ΑΙ 045966), Αναπλ. Προϊσταμένης Τμήματος Προϋπολο-
γισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού,

• Ιωάννου Αναστασόπουλου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: 
ΑΟ 359086), Υπάλληλου του Τμήματος Προϋπολογισμού 
(Ταμίας) της Διεύθυνσης Οικονομικού

• Βασιλικής Καστανού του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ:
ΑΕ 635071), Υπάλληλου του Τμήματος Προϋπολογισμού 
της Διεύθυνσης Οικονομικού

και ορίζει:
ως υπεύθυνους για τη διαχείριση των λογαριασμών 

του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και 
ΕΣΠΑ τους: Ιωάννη Αναστασόπουλο, υπάλληλο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού (Ταμία) της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Αλεξάνδρα Τσιαμτσιούρη, Αναπλ. Προ-
ϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 
Οικονομικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 5327 (2)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5621/27.07.2018 (Β΄ 3786) 

απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/19 συνεδρί-

ασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών που αφορά στον κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματι-

κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για 

Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Ορ-

γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικη-

τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκε-

τινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 

7195/21.11.2019 (Β΄ 4402) απόφαση της 2ης/

07-21.11.2019/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 2η/25.09.2020)

  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), ιδίως τα άρθρα 30 
έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

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

3. 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,

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

5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄4334),

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «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 Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,

7. την υπ΄ αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ-
ΔΝ1-1) πράξη του Πρύτανη περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2020 έως 31.08.2021,

8. την υπ΄ αρ. 5058/10.07.2018 απόφαση Συγκλήτου 
Ο.Π.Α., (Β΄ 3644) (συνεδρία 15η/21.06.- 02.07.2018/6) 
περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε 
από τις υπ΄ αρ. 5523/05.09.2019 (Β΄ 3513) και υπ΄ αρ. 
4754/05.09.2020 (Β΄ 3906) αποφάσεις της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίες 
15η/18.07.2019/8 και 12η/22.07.2020/9, αντίστοιχα),

9. την υπ΄ αρ. 5621/27.07.2018 (Β΄ 3786) απόφαση 
της υπ΄ αρ. 17ης/10-16.07.2018/19 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που αφορά στον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
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Πανεπιστημίου Αθηνών όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ΄ αρ. 7195/21.11.2019 (Β΄ 4402) απόφαση της υπ΄ αρ. 
2ης/07-21.11.2019/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

10. την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.) (συνεδρία 1η/15.09.2020/2.2), που αφορά στον 
κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 
MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

11. την υπ΄ αρ. 5145/23.09.2020 εισήγηση του Αντιπρύ-
τανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,

12. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, εγκρίνει:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5621/27.07.2018
(Β΄ 3786) απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/19 συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ΄ αρ. 7195/21.11.2019 (Β΄ 4402) απόφαση της 
2ης/07-21.11.2019/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Προστίθεται στο τέλος της ενότητας «ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ EXECUTIVE MBA» του Παραρτήματος 1: «ΠΕ-
ΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ» η περιγραφή και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα των παρακάτω μαθημάτων:

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ (6 ECTS) Περιγραφή:

Το Executive MBA φιλοδοξεί να αναπτύσσει τις ηγετι-
κές και στρατηγικές δεξιότητες των φοιτητών του. Προς 
το σκοπό αυτό στοχεύει το παρόν μάθημα, πυρήνα του 
οποίου αποτελεί η στρατηγική καινοτομία (strategic/
disruptive innovation). Είναι γεγονός ότι σε κάθε κλά-
δο επιχειρηματικής δραστηριότητας λαμβάνουν χώρα 
στρατηγικές διασπαστικές καινοτομίες (strategic/
disruptive innovations), οι οποίες συχνά ξεκινούν από 
επιχειρήσεις εκτός κλάδου. Για παράδειγμα στον τραπεζι-
κό χώρο έχουμε την επανάσταση του Fintech. Τραπεζικές 
υπηρεσίες μας προσφέρουν επιχειρήσεις από τον χώρο 
της τεχνολογίας (π.χ. Apple), του λιανεμπορίου ή ακόμα 
και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η τεχνολογία φέρνει 
επανάσταση στο λιανεμπόριο, αλλά και στην πανεπιστη-
μιακή εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κλάδος επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που να μην αναπτύσσονται στρατηγι-
κές καινοτομίες. Αυτές φιλοδοξούν να αλλάξουν τους 
κανόνες του παιχνιδιού, συχνά εις βάρος των μεγάλων 
υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου (incumbents). 
Η αποτελεσματική ανταπόκριση σε στρατηγικές καινο-
τομίες είναι όρος επιβίωσης, ενώ τυχαία γεγονότα όπως 
η πανδημία του Covid-19 νομοτελειακά θα επιταχύνουν 
τις προσπάθειες δημιουργίας στρατηγικών καινοτομιών 
σε κάθε κλάδο. Το μάθημα επιχειρεί να προσεγγίσει τα 
εξής ερωτήματα:

i. Γιατί με βάση την εμπειρική έρευνα οι υφιστάμενες 
μεγάλες επιχειρήσεις ενός κλάδου (incumbents) συνή-
θως είτε αγνοούν είτε αντιδρούν λανθασμένα σε στρατη-
γικές καινοτομίες και συχνά γίνονται θύματά τους; Ποιοι 
παράγοντες επηρεάζουν την αδυναμία ανταπόκρισης ή 
τη λανθασμένη ανταπόκριση; Σε ποιο βαθμό ευθύνονται 
τα στερεότυπά τους, η οργάνωσή τους, τα συστήματά 
τους, οι υφιστάμενες ικανότητες και αξίες τους; Σε ποιο 
βαθμό ευθύνονται τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αξιο-
λόγησης επενδύσεων (IRR, NPV) ή και άλλοι παράγοντες;

ii. Ποιες είναι οι αποτελεσματικές στρατηγικές αντα-
πόκρισης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και πώς επι-
λέγεται κάθε φορά η πιο αποτελεσματική στρατηγική;

iii. Πώς οι υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις ενός 
κλάδου θα μπορούσαν να καινοτομήσουν στρατηγικά 
και να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες 
και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα; Τι ηγετικά και 
οργανωτικά χαρακτηριστικά, αξίες, συμπεριφορές, συ-
στήματα θα πρέπει να αναπτύξουν προς το σκοπό αυτό;

iv. Θα ήταν ιδεατό οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ενός 
κλάδου να μετεξελιχθούν σε μαθησιακές οργανώσεις 
(learning organizations), δηλαδή επιχειρήσεις που μα-
θαίνουν και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις στρα-
τηγικές καινοτομίες; Πώς, όμως, είναι αυτό εφικτό;

v. Πώς σκέφτονται οι στρατηγικά καινοτόμοι (οι οποίοι 
συχνά είναι νεοφυείς επιχειρήσεις - startups), στην προ-
σπάθειά τους να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού 
σε μια αγορά; Τι είδους τεχνικές - τρόποι σκέψης είναι δι-
αθέσιμες σε νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι φιλοδοξούν 
να καινοτομήσουν στρατηγικά (πχ blue ocean strategy, 
who/what/how thinking);

vi. Με δεδομένο ότι η εμπειρική έρευνα καταδεικνύει 
ότι οι στρατηγικά καινοτόμοι συνήθως αποτυγχάνουν, 
ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι τους οδηγούν 
στην αποτυχία; Τι διδάγματα μπορούν να αντλήσουν οι 
καινοτόμοι από τη διεθνή εμπειρική έρευνα, ώστε να 
μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους;

vii. Παρά την ελκυστικότητα της στρατηγικής καινο-
τομίας στην πράξη μερικές από τις πιο επιτυχημένες 
επιχειρήσεις δεν είναι καινοτόμοι αλλά μιμητές. Βεβαί-
ως, η μίμηση συνήθως έχει μια αρνητική χροιά, όμως η 
δημιουργική μίμηση μπορεί να τους προσδώσει σημα-
ντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πώς μπορεί μια 
επιχείρηση να γίνει ένας δημιουργικός μιμητής; Ποια η 
διαδικασία; Ποια τα προβλήματα;

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Παρακολου-
θώντας το μάθημα οι φοιτητές:

α. Θα αποκτήσουν βαθιά γνώση των λόγων που οι 
υφιστάμενες επιχειρήσεις ενός κλάδου (incumbents) 
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αγνοούν είτε αντιδρούν λανθασμένα σε στρατηγικές 
καινοτομίες που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο τους.

β. Θα κατανοήσουν τις πιο πρόσφατες θεωρίες και 
εργαλεία αναφορικά με τη στρατηγική καινοτομία που 
έχουν άμεση εφαρμογή στο χώρο εργασίας τους.

γ. Θα αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής αμφισβή-
τησης των υφιστάμενων στερεοτύπων του κλάδου τους 
και του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησής τους.

δ. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν, 
να προτείνουν και να υλοποιούν τις πιο ενδεδειγμένες 
κάθε φορά στρατηγικές ανταπόκρισης εκ μέρους των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

ε. Θα κατανοήσουν τους τρόπους σκέψης και τις τεχνι-
κές που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία στρα-
τηγικών / διασπαστικών καινοτομιών.

στ. Θα θέσουν τις βάσεις ώστε να επινοήσουν οι ίδιοι 
τις δικές τους ιδέες στρατηγικής καινοτομίας.

ζ. Θα είναι σε θέση, όχι μόνο να συνεισφέρουν στο 
στρατηγικό διάλογο εντός της επιχείρησής τους, ποιoυς 
στόχους έχει η υλοποίηση μιας στρατηγικής καινοτομίας, 
αλλά και να γίνουν οι ίδιοι πρεσβευτές της.

η. Θα είναι σε θέση οι ίδιοι να αναπτύξουν χαρακτηρι-
στικά φορέων αλλαγής (change agents) και να βοηθή-
σουν τις επιχειρήσεις τους να μετεξελιχθούν σε μαθησι-
ακές οργανώσεις (learning organizations).

θ. Θα μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι στρα-
τηγικής είτε σε υφιστάμενες είτε σε νεοφυείς επιχειρή-
σεις.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΕΩΝ (6 ECTS)

Περιγραφή
Το μάθημα έχει ως σκοπό να αναδείξει με απλό και κα-

τανοητό τρόπο την κεντρική σημασία της ανάλυσης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων επιχειρη-
ματικών πληροφοριών για την ανάπτυξη στρατηγικών 
και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το μάθημα 
έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με βασικές γνώσεις χρημα-
τοοικονομικής λογιστικής και, υιοθετώντας την οπτική 
γωνία του μη εξειδικευμένου χρήστη, επικεντρώνεται σε 
μελέτες περιπτώσεων σημαντικών διεθνών και ελληνι-
κών επιχειρήσεων, όπως (ενδεικτικά) Aegean, Thomas 
Cook, Flybe και Carillion (οι περιπτώσεις αναφοράς 
ανανεώνονται κάθε χρόνο). Μέσα από τη διαχρονική 
ανάλυση δεικτών αποδοτικότητας, ρευστότητας και 
κεφαλαιακής δομής, σε συνδυασμό με άλλες επιχει-
ρηματικές πληροφορίες, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται 
μια σειρά από επιχειρηματικά γεγονότα και αποφάσεις, 
όπως πτώχευση επιχειρήσεων, αναδιάρθρωση υποχρε-
ώσεων, στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχω-
νεύσεις, απόσχιση κλάδου κ.λπ. Το βασικό σύγγραμμα 
που προτείνεται είναι το Higgins, R., Koski, J., Mitton, T. 
(2019). Analysis for Financial Management. McGraw Hill 
education, 12th edition, ενώ υλικό για τις υπό μελέτη 
περιπτώσεις θα υπάρχει στο e-class του μαθήματος και 
θα περιλαμβάνει: χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
δημοσιευμένες εκθέσεις διοίκησης και άρθρα στον οι-
κονομικό τύπο. Η αξιολόγηση θα γίνεται με συνδυασμό 
γραπτής εξέτασης (60%) και ομαδικής εργασίας (40%), 

στην οποία θα ζητείται η χρηματοοικονομική ανάλυση 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων και των στρατηγικών τους.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
α. Υπολογίζουν χρηματοοικονομικούς δείκτες αποδο-

τικότητας, ρευστότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης, 
στη βάση πραγματικών χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων επιχειρήσεων.

β. Εντοπίζουν χρηματοοικονομικές ενδείξεις -όπως 
αρνητική καθαρή θέση, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, 
υπερβολικό χρέος, ανεπαρκής ρευστότητα, παρατετα-
μένα αρνητικά αποτελέσματα- και να συσχετίζουν αυτές 
τις πληροφορίες με συγκεκριμένα εταιρικά γεγονότα και 
στρατηγικές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 5326 (3)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5543/25.07.2018 (Β΄ 3778) 

απόφασης της 15ης/21.06.2018/17 συνεδρίασης 

της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επι-

στήμη Δεδομένων» των Τμημάτων Πληροφορικής 

και Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνο-

λογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 2η/25.09.2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

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

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

3. 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,

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

5. 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),
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6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών -
Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμε-
σες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,

7. την υπ΄ αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ-
ΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2020 έως 31.08.2021,

8. την υπ΄ αρ. 4078/08.06.2018, (Β΄ 2432) απόφαση 
Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 14η/17.04.2018/9) περί επα-
νίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων» 
των Τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής, της Σχο-
λής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την υπ΄ αρ. 5543/25.07.2018 (Β΄ 3778) απόφαση της 
15ης/21.06.2018/17 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων» των Τμημάτων Πλη-
ροφορικής και Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών,

10. την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.) (συνεδρία 14η/10.06.2020/2), που αφορά στον 
κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων» των Τμημάτων Πλη-
ροφορικής και Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών,

11. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, εγκρίνει:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5543/25.07.2018
(Β΄ 3778) απόφασης της 15ης/21.06.2018/17 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στον κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη Δεδο-
μένων» των Τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής 
της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 προστίθεται το 

παρακάτω εδάφιο: «Προβλέπεται ακόμη μετά από σχε-
τική έγκριση της Ε.Δ.Ε. η δυνατότητα προσφοράς αντα-
ποδοτικής εργασίας στους φοιτητές πλήρους φοίτησης 
μέχρι του ποσού των 3.000 €, ήτοι μείωση των τελών 
φοίτησης στο ποσό των 3.000 €».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

    Αριθμ. ΔΦ 11.1/15319 (4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της

Γεωργίας Δημητρέλη του Παναγιώτη μέλους Δι-

δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθ-

μίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επι-

στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής 

Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη οργα-

νική της ίδιας βαθμίδας, κατ΄ εφαρμογή της υπο-

περ. αα΄ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του 

ν. 4610/2019 (Α΄ 70). 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 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 12 «Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» και 
15 «Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. β’ και της περ γ΄ 
της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 8 και τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

5. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Β΄ 2516) «Αυτοδί-
καιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος», όπως τροποποιήθηκε με το (Β΄ 4244).

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/11585/24-07-2020 αίτη-
ση της Γεωργίας Δημητρέλη, του Παναγιώτη η οποία με 
την υπό στοιχεία ΔΦ.10.1/6491/12-5-2020 πράξη του 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48620 Τεύχος B’ 4475/11.10.2020

Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος (Γ΄ 974) εξελίχθηκε από μόνιμη 
τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρης Καθηγήτριας που κα-
τείχε και μετατράπηκε σε προσωποπαγή θέση Επίκουρης 
Καθηγήτριας, σε μόνιμη προσωποπαγή θέση βαθμίδας 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό αντικείμενο 
«Διεργασίες Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

7. Το υπ’ αρ. 24/08-09-2020 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

8. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέ-
ρω όπως αναφέρονται στο με υπ’ αρ. 11233/20-07-2020 
πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

9. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 υπουργική 
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 106) «Συγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

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

Τη μετατροπή της θέσης, της Γεωργίας Δημητρέλη του 
Παναγιώτη μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) από προ-
σωποπαγή θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (A΄ 70).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ι

    Αρ. ΔΦ 11.1/15324 (5)
Μετατροπή της θέσης της Φωτεινής Κόγια του 

Γρηγορίου, από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 

Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, 

στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. 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 12 «Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» και 
15 «Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις της υποπερ. ββ΄ της περ. δ΄ της παρ. 3 
του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

5. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Β΄ 2516) «Αυτοδί-
καιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος», όπως τροποποιήθηκε με το (Β΄ 4244).

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/11871/28-07-2020 αίτηση 
της Φωτεινής Κόγια του Γρηγορίου.

7. Το γεγονός ότι η Φωτεινή Κόγια του Γρηγορίου σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Η16Δ8/2020 (21-07-2020) 
πράξη του Προέδρου του Διεπιστημονικού Οργανι-
σμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκής Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 
ισότιμου προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

8. Την υπ’ αρ. 24/08-09-2020 απόφαση της Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος με την οποία αποφασίστηκε η 
μετατροπή της θέσης, της Φωτεινής Κόγια του Γρηγο-
ρίου, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επι-
στημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.), από προσωποπαγή θέση Λέκτορα Εφαρμογών, 
σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, επειδή είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος.

9. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέρω.
10. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 υπουργική 

απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

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

Τη μετατροπή της θέσης, της Φωτεινής Κόγια του 
Γρηγορίου, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), από προσωποπαγή θέση Λέκτορα 
Εφαρμογών, σε προσωποπαγή θέση Λέκτορα, επειδή 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το οποίο ανα-
γνωρίσθηκε από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με την υπό στοιχεία 
Η16Δ8/2020 πράξη.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
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    Αριθμ. 10890 (6)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυ-

τανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 442η) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πα-

νεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α΄ 159), το
π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και της 
έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» (Α΄ 239), 
καθώς και τη λοιπή νομοθεσία για την ιδρύση και με-
τονομασία ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

2. Τις διατάξεις των περ. λα) και λστ) της παρ. 2 του άρ-
θρου 13, της περ. θ) της παρ. 2 και της παρ.3 του άρθρου 
14 του ν. 4485/2017 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 114), όπως ισχύουν.

3. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκης Κεραμέως (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 70 «Εκλογική δια-
δικασία» του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) για την εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024 .

4. Την υπ΄ αρ. 9885/4.9.2020 (ΑΔΑ: 9Κ3Π469Β7Γ-127) 
πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ΄ αρ. 9888/4.9.2020 (ΑΔΑ : Ρ8Ξ6469Β7Γ-ΧΥΑ) 
πράξη συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 
2021.

6. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Πρυτανείας 221/23.9.2020 εισήγη-
ση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή 
Γεώργιου Μ. Κοντάκη.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιο-
τήτων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο 
Πρυτανικό Συμβούλιο, ως εξής:

Άρθρο 1
Θέματα Οικονομικά

1. Την έγκριση της σκοπιμότητας, πραγματοποίησης 
και ανάθεσης δαπανών με σκοπό τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, έργων, 
εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συ-
ναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ιδρύματος:

α. για τον τακτικό προϋπολογισμό από το ποσό των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00 €) ευρώ έως του 
ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ μη συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή του κάθε φορά ορι-
ζόμενου ποσού για την προσφυγή στη διαδικασία της 
απ΄ ευθείας ανάθεσης,

β. για τις δαπάνες του προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €)
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ή του κάθε 
φορά οριζόμενου ποσού για την προσφυγή στη διαδι-
κασία απ΄ ευθείας ανάθεσης.

2. Την έγκριση: α) της σκοπιμότητας και πραγματο-
ποίησης των δαπανών από το ποσό των δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων (2.500,00 €) ευρώ έως το ποσό των εξήντα 
χιλιάδων (60.000,00 €) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., ή του κάθε φορά οριζόμενου ποσού για την 
διαδικασία διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, από 
τον τακτικό προϋπολογισμό και από τον προϋπολογισμό 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και β) όλων 
των επιμέρους σταδίων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
της διαβούλευσης, των τεχνικών προδιαγραφών ή/και 
εκθέσεων, των τευχών διακηρύξεων όπου απαιτούνται, 
της διενέργειας, της ανάθεσης/ κατακύρωσης, της πα-
ραλαβής, της παράτασης των συμβατικών χρόνων πα-
ράδοσης, αντικατάστασης/ επικαιροποίησης ειδών, της 
τροποποίησης συμβάσεων κατόπιν γνωμοδότησης των 
αρμοδίων οργάνων, των πρωτοκόλλων παραλαβής, των 
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, την έγκριση των πρακτικών 
των σχετικών επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων κ.α.).

3. Τα όρια που καθορίζονται στις παρ. 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου και αφορούν την προσφυγή στη διενέργεια 
της διαδικασίας της απ΄ ευθείας ανάθεσης ή του συνο-
πτικού διαγωνισμού, ισχύουν υπό την προϋπόθεση της 
τήρησης του αθροίσματος των επί μέρους αποφάσεων 
των αρμόδιων οργάνων για την προμήθεια ομοειδών 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, από τον ίδιο κωδικό 
δαπάνης του προϋπολογισμού.

4. Κατ΄ εξαίρεση εκχωρείται η αρμοδιότητα της έγκρι-
σης της σκοπιμότητας και πραγματοποίησης των δαπα-
νών ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες διέπονται από ειδικές 
διατάξεις νόμου (ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες 
που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ν. 2158/1993 (Α΄ 109) για την προβολή του Ιδρύματος, 
τη διοργάνωση τελετών, εορτών, συνεδρίων ή άλλων 
εκδηλώσεων, προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης κ.α.).

5. Την έγκριση όλων των επιμέρους σταδίων των δια-
δικασιών μισθώσεων ακινήτων.

6. Την έγκριση όλων των επιμέρους σταδίων των δια-
δικασιών διάθεσης πάγιου εξοπλισμού ή ανακύκλωσης 
συσκευών.

7. Τη λήψη απόφασης για οφειλές ή δαπάνες που απορ-
ρέουν από σχετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις.

8. Την έγκριση σκοπιμότητας και πραγματοποίησης 
δαπανών για τη συνδρομή /συμμετοχή του Ιδρύματος 
σε Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς.

Άρθρο 2
Θέματα Διοικητικά

1. Τη λήψη απόφασης σχετικά με την οργάνωση και 
διεξαγωγή τελετών, εορτών και άλλων εκδηλώσεων 
του Ιδρύματος που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της 
ευρύτερης ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, 
κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, είτε αυτοτελώς, 
είτε και σε συνεργασία με άλλους φορείς.
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2. Τη λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων 
ή βοηθημάτων και τη νομική εκπροσώπηση του Πανεπι-
στημίου Κρήτης ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών 
αρχών και σχηματισμών, σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέ-
ροντος για το ίδρυμα.

3. Τη λήψη απόφασης για την προσωρινή διακοπή 
της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του ιδρύ-
ματος για εκτάκτους λόγους, όπως ιδίως λόγους υγιεινής, 
ασφάλειας και φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη 
λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των 
διακοπών και των επίσημων αργιών.

4. Την έγκριση για τη διάθεση και χρήση των χώρων 
του Πανεπιστημίου από τρίτους και τη λήψη απόφασης 
επί αιτήσεων φορέων εκτός του Πανεπιστημίου για πα-
ραχώρηση αιθουσών και λοιπών χώρων του Ιδρύματος 
για την οργάνωση διαλέξεων, αθλητικών εκδηλώσεων 
κ.λπ., έπειτα από προηγούμενη εισήγηση της αρμόδιας 
ακαδημαϊκής μονάδας ή Υπηρεσίας.

5. Θέματα επιμόρφωσης προσωπικού.
6. Τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπή αξιολόγησης 

του διοικητικού προσωπικού του ν. 4369/2016.
7. Την έγκριση για την υπερωριακή απασχόληση του 

διοικητικού προσωπικού.
8. Την συγκρότηση επιτροπών εποπτείας της φύλαξης 

του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερι-
κού κανονισμού του.

Άρθρο 3
Θέματα Ακαδημαϊκά

1. Την εισήγηση στη Σύγκλητο της κατανομής στα 
Τμήματα των θέσεων με τις αντίστοιχες πιστώσεις του 
διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112).

2. Την έγκριση της ανάθεσης διδακτικού έργου σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων και Σχολών.

3. Την έγκριση του ακαδημαϊκού ημερολογίου συμπε-
ριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων.

4. Την έγκριση, έπειτα από προηγούμενη εισήγηση της 
οικείας Κοσμητείας, ύστερα από απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος, μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών 
μελών για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίη-
σης και ανανέωσης της θητείας των μελών Δ.Ε.Π.

5. Τη λήψη απόφασης για έκτακτα θέματα προπτυχι-
ακών σπουδών.

6. Την έγκριση των δαπανών για την αποζημίωση επι-
στημόνων άλλων ΑΕΙ, οι οποίοι καλούνται για την πα-
ροχή ακαδημαϊκού ή εκπαιδευτικού έργου στο Ίδρυμα 
μετά από προτάσεις των οικείων Τμημάτων.

7. Την έγκριση της καταβολής αποζημιώσεως στα μέλη 
Δ.Ε.Π. και στο λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος, για συμ-
μετοχή σε συνέδρια της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ως και 

τυχόν απαιτούμενα έξοδα εγγραφής εντός του πλαισίου 
των εγκεκριμένων για τον ως άνω σκοπό πιστώσεων και 
μετά από εισήγηση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου 
του Τμήματος.

8. Τη χορήγηση άδειας έως είκοσι (20 ημερών) για σο-
βαρούς προσωπικούς λόγους σε μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 24 του 
Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος.

9. Την έγκριση απόκλισης από το ελάχιστο όριο διδα-
σκαλίες στους Κοσμήτορες και Αντιπρυτάνεις σύμφωνα 
με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3β του ν. 2530/1997 
(Α΄ 218), η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με 
την μεταβατική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

10. Την έγκριση μερικής απαλλαγής από τα διδακτι-
κά καθήκοντα του Διευθυντή/Διευθύντριας του ΚΕΜΕ, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΜΕ 
(Β΄ 2040/2015).

Άρθρο 4
Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας

1. Τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβα-
ση στους χώρους του ιδρύματος ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών/τριών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 
διδασκαλία και στα προτεινόμενα συγγράμματα των 
τριών κύκλων σπουδών.

2. Τη χορήγηση υποτροφιών και την απονομή βραβεί-
ων σε φοιτητές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
τίθενται με απόφαση της Συγκλήτου.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τις αρμοδιότητες 
και τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του κεφ. Η
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και αφορούν τον Ειδικό Λογα-
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος.

2. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινο-
ποιούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους στη 
Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του 
Ιδρύματος.

3.Η απόφαση αυτή  ισχύει από τη δημοσίευσή της και 
έως τη λήξη της θητείας των Πρυτανικών Αρχών του 
ιδρύματος, δηλαδή μέχρι την 31.8.2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   

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