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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της από 31.01.2018 απόφασης της
Επιτροπής Ερευνών με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
προς το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του
άρθρου 53 του ν. 4485/2017.

Αρ. Φύλλου 5364

6

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 5948/
9.11.2020 απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Β’ 5071.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2

Παροχή εξουσιοδότησης της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς τον Πρόεδρο αυτής,
Καθηγητή Νικόλαο Βούλγαρη, για την άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

Αριθμ. απόφ. 1
(1)
Τροποποίηση της από 31.01.2018 απόφασης της
Επιτροπής Ερευνών με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης προς το ειδικό επταμελές όργανο του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 4485/2017.

3

Ένταξη του Θεοδώρου Χαλιμούρδα σε θέση
Ε.ΔΙ.Π.

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5545/25.07.2018 (Β’ 3707)
απόφασης της 16ης/05.07.2018/10 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη
Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

5

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5321/18.07.2018
(Β’ 3530) απόφασης της 16ης/05.07.2018/6 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική»
του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9α του άρθρου
72 του ν. 4610/2019, τις παρ. 3, 4 και 5 β του άρθρου 20 του
ν. 4653/2020 και την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4713/
2020.
ΙΙ. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
ΙΙΙ. Την από 31.01.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο της παρ. 5 του
άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Β’ 663).
ΙV. Την υπ’ αρ. 1/2019 πράξη του Πρύτανη «Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη, τομέας ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων του
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Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»
(Β’3410/06.09.2019) με την οποία ορίστηκε ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ο Καθηγητής
Νικόλαος Βούλγαρης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και ασκεί καθήκοντα του Πρόεδρου της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
V. Την υπ’ αρ. 585/2018 πράξη του Πρύτανη «Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΥΟΔΔ 39).
VI. Την υπ’ αρ. 1118/2018 πράξη του Πρύτανη «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 585/17-1-2018 πρυτανικής πράξης
(ΥΟΔΔ 39) ’’Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών’’» (ΥΟΔΔ 763).
VII. Την υπ’ αρ. 471/2018 πράξη του Πρύτανη «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 585/17-1-2018 Πρυτανικής πράξης
(ΥΟΔΔ 39) ’’Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών’’, όπως αυτή ισχύει με την υπ’αρ. 1118/
10-12-2018 όμοια (ΥΟΔΔ 763)» (ΥΟΔΔ 757/17.09.2020).
VIII. Την από 31.1.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί συγκρότησης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
(ΥΟΔΔ 97).
IX. Την από 12.09.2019 απόφαση της της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. περί τροποποίησης
της από 31.1.2018 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την συγκρότηση του
Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΥΟΔΔ 773).
Χ. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει να
τροποποιήσει την από 31.01.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης σχετικά με την μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
προς το Ειδικό Επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Β’ 663). Οι αρμοδιότητες της
Ολομέλειας και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Α) Η ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Την επεξεργασία προτάσεων προς τη Σύγκλητο του
Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική
του Ιδρύματος.
2. Την επικουρία της Πρυτανείας και της Συγκλήτου του
Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών,
επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του
Α.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται και εκτελούνται μέσω του
Ε.Λ.Κ.Ε. και την εισήγηση σχετικά με τη λήψη μέτρων για
την εξασφάλιση πόρων του.
3. Την κατάρτιση του Οδηγού Χρηματοδότησης και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
4. Την εισήγηση προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για την
έγκριση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, του
ετήσιου απολογισμού, των ετήσιων χρηματοοικονομι-
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κών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης ορκωτών
ελεγκτών του Ε.Λ.Κ.Ε.
5. Την εισήγηση για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περ. δ’, ε’, ξ’, η’ και θ’ της παρ. 1 του άρθρου 51,
σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 52 του
ν. 4485/2017.
Β) Η ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
της προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4485/2017:
i) Την έγκριση των προτάσεων για τη χρηματοδότηση
της εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε.
ii) Την έγκριση των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.
iii) Την έγκριση αναμορφώσεων του προϋπολογισμού
του Ε.Λ.Κ.Ε.
iv) Την παροχή κάδε αναγκαίας ενημέρωσης για τις
δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη
Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου.
ν) Την ανάθεση για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Ε.Λ.Κ.Ε. στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της
σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
vi) Την αποδοχή των κάδε είδους επιχορηγήσεων,
χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων στον
Ε.Λ.Κ.Ε. και ο καθορισμός ειδικότερων όρων αποδοχής
και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από
συμβατικές υποχρεώσεις.
vii) Την έγκριση της σύναψης πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων
και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. με την επιφύλαξη της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485.
viii) Την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης του
Ε.Λ.Κ.Ε. και ενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητη
για την εξασφάλιση πόρων.
ix) Την χορήγηση υποτροφιών σύμφωνα με τον Οδηγό
Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.
x) Την πρόσληψη και την απασχόληση προσωπικού
για την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που
υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.
xi) Τη χορήγηση ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων σε προγράμματα και έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
xii) Την έκδοση των πράξεων προσδιορισμού οφειλής
των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.
xiii) Τη διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός
υλοποιεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 2
(2)
Παροχή εξουσιοδότησης της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς τον Πρόεδρο αυτής,
Καθηγητή Νικόλαο Βούλγαρη, για την άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις των περ. (ε) και (ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκαν με
τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 20 του ν. 4653/2020.
ΙΙ. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 72
του ν. 4610/2019 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 20 του ν. 4653/2020.
ΙΙΙ. Την υπ’ αρ. 585/2018 πράξη του Πρύτανη «Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΥΟΔΔ 39).
IV. Την υπ’ αρ. 1118/2018 πράξη του Πρύτανη «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 585/17-1-2018 πρυτανικής πράξης
(ΥΟΔΔ 39) ’’Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών’’» (YOΔΔ 763).
V. Την υπ’ αρ. 471/2020 πράξη του Πρύτανη «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 585/17-1-2018 πρυτανικής πράξης
(YOΔΔ 39) ’’Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών’’, όπως αυτή ισχύει με την υπ’ αρ.
1118/10-12-2018 όμοια» (ΥΟΔΔ 763)» (ΥΟΔΔ 757).
VI. Την υπ’ αρ. 1/2019 πράξη του Πρύτανη «Καθορισμός
της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη, τομέας ευθύνης και
επιμέρους αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Β’ 3410), με
την οποία ορίστηκε ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά
Βίου Εκπαίδευσης, ο Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης
του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και ασκεί
καθήκοντα του Πρόεδρου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
VII. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει την
παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαο Βούλγαρη, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της
Σχολής Θετικών Επιστημών, να ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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α) την έγκριση των αναμορφώσεων των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω
του Ε.Λ.Κ.Ε.
β) τη χορήγηση προκαταβολών σε έργα/προγράμματα
σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 1931
(3)
Ένταξη του Θεοδώρου Χαλιμούρδα σε θέση
Ε.Δ.Ι.Π.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 θ του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114), της περ. δ παρ. 3 του άρθρου 29 και του άρθρου
79 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και την περ. ε.αα παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 4559/2018 και ισχύει με την παρ. 2 του
άρθρου 64 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ιδίου νόμου.
2. Την περ. 5 παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 99).
4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες σχετικά με
την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων
στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016
’’Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 83)
που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π.», όπως αναδιατυπώθηκε με το υπό στοιχεία
35125/Ζ2/1-3-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ.
5. Την υπ’ αρ. 14597/30-5-1991 πρυτανική πράξη διορισμού του Θ. Χαλιμούρδα σε θέση ΔΕ κλάδου Πρακτικών
Νοσοκόμων, του Αιγινητείου Νοσοκομείου (ΝΠΔΔ 78).
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6. Την υπ’ αρ. 4017/26.3.2008 πρυτανική πράξη με την
οποία ο Θ. Χαλιμούρδας μετατάχθηκε σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του ΠΕ Κλάδου Ψυχολόγων (Γ’ 344/
16-4-2008).
7. Την υπ’ αρ. 1920021824/28-2-2020 αίτηση για ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Θ. Χαλιμούρδα, μόνιμου υπαλλήλου ΠΕ Κλάδου Ψυχολόγων του Αιγινητείου Νοσοκομείου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει το Ίδρυμα.
8. Την από 1-4-2020 απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για
την ένταξη, του Θ. Χαλιμούρδα σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
9. Την από 11-4-2020 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής που ορίσθηκε από την Συνέλευση
της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Ιδρύματος για την ως άνω ένταξη.
10. Την από 15-4-2020 απόφαση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του
Θ. Χαλιμούρδα σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και διαπιστώθηκε ότι το
γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του
είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει
το Ίδρυμα.
11. Το υπ’ αρ. 1920025780/22-4-2020 έγγραφο της
Ιατρικής Σχολής.
12. Την από 19-6-2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
13. Την υπό στοιχεία 1172/Ε2244/11-9-2017 γνωμοδότηση της Προϊσταμένης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ιδρύματος.
14. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδιαφερόμενου.
15. Την υπ’ αρ. 2020011698/6-7-2020 Βεβαίωση της
ΔΟΥ του Ιδρύματος.
16. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/474/119464/Β1/11-9-2020
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης
του Θεοδώρου Χαλιμούρδα του Γεωργίου, μόνιμου
υπαλλήλου ΠΕ Κλάδου Ψυχολόγων του Αιγινητείου
Νοσοκομείου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με
γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, σε κενή οργανική
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011
κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, ΠΕ κατηγορίας Α’ βαθμίδας, με αντίστοιχη κατάργηση της θέσης που κατείχε,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο εντασσόμενος υπάλληλος κατανέμεται στην Ιατρική
Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος.
Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ’ αρ.
1690/21-7-2020 όμοια, λόγω εκδόσεως του υπό στοιχεία
Φ.1/Α/474/119464/Β1/11-9-2020 εγγράφου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 5808/22-10-2020).
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Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 6160
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5545/25.07.2018
(Β’ 3707) απόφασης της 16ης/05.07.2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005, και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 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 μεταπτυχιακών 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 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».

Τεύχος B’ 5364/07.12.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7. Την υπ’ αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4ΜΔΝ1-1) πράξη του Πρύτανη περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
01.09.2020 έως 31.08.2021.
8. Την υπ’ αρ. 4782/02.07.2018 (Β’ 3082) απόφαση της
15ης/21.06.2018/11α συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος
Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
όπως τροποποιήθηκε από την 5958/09.11.2020 (Β’ 5073)
απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 2η/25.09.2020/21).
9. Την υπ’ αρ. 5545/25.07.2018 (Β’ 3707) απόφαση της
16ης/05.07.2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη
Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
10. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής (συνεδρίες 13η/27.05.2020 και 14η/19.06.2020),
που αφορούν στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην
Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/
2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ», της παρ. 5 του άρθρου
9 «ΚΑΝΟΝΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ», της παρ. 4ζ του άρθρου 10 «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» και της παρ. 2 του άρθρου 11 «ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
της υπ’ αρ. 5545/25.07.2018 (Β’ 3707) απόφασης της
16ης/05.07.2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη
Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:
Η παρ. 2 του άρθρου 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
2. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται με ανώτατο όριο
τους σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος
και προγραμματίζεται να απασχολεί είκοσι (20) διδάσκοντες. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου δύο (2) φοιτητές ανά
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διδάσκοντα. Ο αναμενόμενος αριθμός μεταπτυχιακών
φοιτητών σε όλα τα Π.Μ.Σ του Τμήματος Στατιστικής
είναι εβδομήντα πέντε (75) φοιτητές περίπου ανά έτος
σε σχέση με τον αριθμό των εκατόν τριάντα (130) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των είκοσι δύο (22) διδασκόντων του Τμήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται
κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του
έτους σύνταξης του Κανονισμού.
Η παρ. 5 του άρθρου 9 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:
5. Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται προαγωγικός
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και επιτυχής
εξέταση στη διπλωματική εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο
μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητικού
επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων στα οποία
έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί από το ΠΜΣ.
Η περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 10 «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
ζ) Ο φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη ΔΕ ενώπιον
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η ΔΕ αξιολογείται ως
επιτυχής ή ως ανεπιτυχής από την τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή μετά από την παρουσίαση.
Η παρ. 2 του άρθρου 11 «ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
2. Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από το βαθμό
των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η συνεισφορά του βαθμού κάθε μαθήματος στον τελικό βαθμό είναι αντίστοιχη
των πιστωτικών μονάδων τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 6162
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5321/18.07.2018
(Β’ 3530) απόφασης της 16ης/05.07.2018/6 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική»
του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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.
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2. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005, και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 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 μεταπτυχιακών 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 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».
7. Την υπ’ αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4ΜΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
01.09.2020 έως 31.08.2021.
8. Την υπ’ αρ. 3881/01.06.2018 (Β’ 2394) απόφαση της
11ης/17.04.2018/5 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 5959/09.11.2020 (Β’ 5073) απόφαση
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Αρ. Συνεδρίασης 2η/25.09.2020/22).
9. Την υπ’ αρ. 5321/18.07.2018 (Β’ 3530) απόφαση της
16ης/05.07.2018/6 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική» του Τμήματος
Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
10. Την υπ’ αρ. 14η/19.06.2020 απόφαση της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής, που
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη
Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επι-
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στημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/
2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ», της παρ. 5 του άρθρου
9 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ», της περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 10 «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ», της παρ. 2 του άρθρου 11 «ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»,
της παρ. 3 του άρθρου 16 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ», του άρθρου 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», και
του Παραρτήματος «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» της υπ’ αρ. 5321/18.07.2018
(Β’ 3530) απόφασης της 16ης/05.07.2018/6 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:
Η παρ. 2 του άρθρου 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
2. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται με ανώτατο όριο
τους σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος
και προγραμματίζεται να απασχολεί είκοσι (20) διδάσκοντες. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου δύο (2) φοιτητές ανά
διδάσκοντα. Ο αναμενόμενος αριθμός μεταπτυχιακών
φοιτητών σε όλα τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Στατιστικής
είναι εβδομήντα πέντε (75) φοιτητές περίπου ανά έτος
σε σχέση με τον αριθμό των εκατόν τριάντα (130) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των είκοσι δύο (22) διδασκόντων του Τμήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται
κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του
έτους σύνταξης του Κανονισμού.
Η παρ. 5 του άρθρου 9 «ΚΑΝΟΝΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:
5. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται προαγωγικός
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και επιτυχής εξέταση στη διπλωματική εργασία. Αν η εν λόγω
προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη
προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού
πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων στα οποία έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί από το Π.Μ.Σ.
Η περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 10 «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
ζ) Ο φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη ΔΕ ενώπιον
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η ΔΕ αξιολογείται ως
επιτυχής ή ως ανεπιτυχής από την τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή μετά από την παρουσίαση.
Η παρ. 2 του άρθρου 11 «ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:
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2. Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το
βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η συνεισφορά
του βαθμού κάθε μαθήματος στον τελικό βαθμό είναι
αντίστοιχη των πιστωτικών μονάδων τους.
Η παρ. 3 του άρθρου 16 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ», αντικαθίσταται ως εξής:
3. Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης
υποτροφιών και βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος με βάση αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια.
Συγκεκριμένα, δύνανται να χορηγούνται σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές υποτροφίες ως εξής:
(α) υποτροφία εισαγωγής αριστούχων: Καλύπτει μέχρι
50% των διδάκτρων και μπορεί να χορηγείται μόνο σε
κατόχους βασικού πτυχίου με άριστη επίδοση (δηλαδή
με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8.51) και (β) υποτροφία
επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο
την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των δύο εξαμήνων του ΠΜΣ. Η μία υποτροφία από τις ως άνω δεν
αποκλείει την άλλη.
Το άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Το Παράρτημα «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ», αντικαθίσταται ως εξής:
Α’ εξάμηνο - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Πιθανότητες και Στατιστική Συμπερασματολογία
(Probability and Statistical Inference) - 36 ώρες
Παρουσιάζονται βασικές κατανομές πιθανοτήτων, εισαγωγή σε στοχαστικές διαδικασίες, πιθανότητα, επάρκεια, έλεγχοι υποθέσεων, θεωρία της στατιστικής και
εφαρμογές.
Υπολογιστική Στατιστική (Computational Statistics) 36 ώρες
Παρουσιάζονται Βάσεις δεδομένων, σχεδιασμός και
διαχείρισή τους με κατάλληλα και σύγχρονα εργαλεία
και ιδέες από το κομμάτι του Business intelligence και
εφαρμογές με χρήση γλώσσας R και άλλες σύγχρονες
τεχνικές οπτικοποίησης των δεδομένων.
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear
Models) - 36 ώρες
Παρουσιάζεται η θεωρία των Γενικευμένων Γραμμικών
Μοντέλων, η χρήση τους στη στατιστική μοντελοποίηση,
στην ανάλυση κατηγορικών δεδομένων και η επέκτασή
τους σε συσχετισμένα δεδομένα.
Aνάλυση Δεδομένων (Data Analysis) - 36 ώρες
Παρουσιάζονται εφαρμογές της στατιστικής στην
Γραμμική Παλινδρόμηση, στην ανάλυση διακύμανσης,
μοντέρνες εφαρμογές της στατιστικής σε μεγάλα δεδομένα με τη χρήση της γλώσσας R.
Β’ εξάμηνο - ΕΠΙΛΟΓΗΣ
A) Applied Statistics
Βιοστατιστική (Βiostatistics) - 18 ώρες
Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές συναρτήσεων επιβί-
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ωσης, μοντελοποίησης δεδομένων επιβίωσης με παραμετρικό ή μη παραμετρικό τρόπο και οι εφαρμογές τους.
Eπιδημικά Μοντέλα - 18 ώρες
Γίνεται εισαγωγή στη στοχαστική μοντελοποίηση
επιδημιολογικών δεδομένων, εφαρμογές της έννοιας
coupling, καθώς και εφαρμογές διαφορετικών στοχαστικών διαδικασιών στα επιδημικά φαινόμενα.
Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληπτικών Ερευνών
(Αdvanced Methods in Survey Sampling) - 18 ώρες
Παρουσιάζεται η βασική θεωρία δειγματοληψίας σε
πεπερασμένους πληθυσμούς, η εκτίμηση παραμέτρων
για υποπληθυσμούς, η χρήση βοηθητικής πληροφορίας
στην εκτίμηση παραμέτρων, η εκτίμηση διακύμανσης σε
έρευνες με πολύπλοκο σχεδιασμό δειγματοληψίας, καθώς και τεχνικές ρύθμισης εκτιμήσεων για μη απόκριση
και τεχνικές imputation.
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Topics in Computational
Statistics: Statistical Process Control) - 18 ώρες
Παρουσιάζονται οι αρχές του στατιστικού ελέγχου
ποιότητας περιλαμβάνοντας τη μεθοδολογία six sigma,
τα χαρακτηριστικά των διαγραμμάτων ελέγχου, των διαγραμμάτων ελέγχου EWMA και CUSUM και τις επεκτάσεις
τους σε συσχετισμένα ή πολυμεταβλητά δεδομένα.
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής - 18 ώρες
Στο μάθημα αυτό προσφέρεται κάθε χρόνο και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα διδάσκοντα κάποιο θέμα που
αφορά θεωρία, προβλήματα και εφαρμογές Εφαρμοσμένης Στατιστικής.
B) Computational Statistics
Μοντέλα Bayes στη Στατιστική (Βayesian Statistics) 18 ώρες
Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Στατιστικής κατά
Bayes και οι εφαρμογές τους.
Στατιστική Μάθηση (Statistical Learning) - 18 ώρες
Το μάθημα αυτό αφορά μεθόδους εξαγωγής πληροφορίας από τα δεδομένα με τη χρήση στατιστικών
μοντέλων. Περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων
για ομαδοποίηση (clustering) δεδομένων, κατάταξη παρατηρήσεων (classification) αλλά και την απαραίτητη
θεωρία για να μπορέσει κανείς να αξιολογήσει τη διαδικασία και την πληροφορία που έχει εξαγάγει.
Στατιστική για Mεγάλο Όγκο Δεδομένων (Statistics for
BigData) - 18 ώρες
Το μάθημα αφορά τις διαφοροποιήσεις, τις προκλήσεις καθώς και τις μεταλλάξεις γνωστών στατιστικών
μεθόδων σε σύγχρονα προβλήματα με μεγάλο όγκο
δεδομένων αλλά και με δεδομένα που είναι αδόμητα.
Στις διαλέξεις παρουσιάζονται αυτές οι αλλαγές αλλά
και μέθοδοι για δεδομένα δικτύου, προβλήματα, όπως
multiplicity, παλινδρόμηση για δεδομένα μεγάλης κλίμακας, κανονικοποίηση (regularization) και άλλες σύγχρονες τεχνικές.
Προχωρημένες Στοχαστικές Διαδικασίες (Αdvanced
Stochastic Processes) - 18 ώρες
Παρουσιάζονται οι αρχές των στοχαστικών διαδικασιών. Ανάμεσα σε αυτές εισάγονται τα martingales σε
διακριτό και συνεχή χρόνο, η μαρκοβιανή ιδιότητα, οι
διαδικασίες Poisson, η κίνηση Brown, τo στοχαστικό
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ολοκλήρωμα του Ito και οι ιδιότητές του. Τέλος παρουσιάζεται η βασική θεωρία των στοχαστικών διαφορικών
εξισώσεων.
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Στατιστικής - 18 ώρες.
Στο μάθημα αυτό προσφέρεται κάθε χρόνο και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα διδάσκοντα κάποιο θέμα που
αφορά θεωρία, προβλήματα και εφαρμογές Υπολογιστικής Στατιστικής
Γ) Stochastics
Θεωρία Πιθανοτήτων (Probability Theory) - 18 ώρες
Παρουσιάζεται το αξιωματικό πλαίσιο της Θεωρίας Πιθανοτήτων, με έμφαση στα είδη στοχαστικής σύγκλισης,
αντίστοιχα οριακά θεωρήματα, και την γενική μορφή
μέτρων πιθανότητας στην πραγματική ευθεία Borel.
Ανάλυση Χρονοσειρών (Time Series) - 18 ώρες
Παρουσιάζεται η βασική θεωρία ανάλυσης χρονοσειρών, τα μοντέλα AR, MA, ARMA καθώς και η παραμετρική
και μη παραμετρική αποσύνθεση συνιστωσών χρονολογικών σειρών καθώς και οι εφαρμογές τους.
Στοχαστικά Μοντέλα στα Χρηματοοικονομικά (Stochastic
Models in Finance) - 18 ώρες
To μάθημα αυτό εισάγει τη θεωρία μερικών σημαντικών στοχαστικών μοντέλων στα χρηματοοικονομικά,
όπως το μοντέλο των Black-Scholes model καθώς και
άλλα μοντέλα για την τιμολόγηση χρηματοοικονομικών
προϊόντων. Εισάγει επίσης την απαραίτητη θεωρία των
στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων για τη μελέτη των
μοντέλων αυτών.
Χρηματοοικονομική
Οικονομετρία
(Financial
Econometrics) - 18 ώρες
Το μάθημα αυτό παρέχει μια ευρεία εισαγωγή στη θεωρία και την εμπειρική ανάλυση των προηγμένων οικονομετρικών μοντέλων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές,
όπως η κατασκευή βέλτιστων χαρτοφυλακίων, η αξιολόγηση των επιδόσεων των διαχειριστών και η πρόβλεψη
των οικονομικών χρονοσειρών. Το μάθημα εισάγει τα
πολυπαραγοντικά υποδείγματα, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να εκτιμήσουν τις αναμενόμενες
αποδόσεις των οικονομικών χρονοσειρών και τα πολυπαραγοντικά υποδείγματα ετεροσκεδαστικότητας, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μοντελοποιήσουν τις συνδιακυμάνσεις/συσχετίσεις των χρηματοοικονομικών αποδόσεων. Ενδεικτικά παραδείγματα

Τεύχος B’ 5364/07.12.2020

όπου εφαρμόζονται αυτά τα προηγμένα οικονομετρικά
μοντέλα/τεχνικές είναι: (α) η κατασκευή βέλτιστων χαρτοφυλακίων, (β) η αξιολόγηση της απόδοσης των διαφόρων επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαίων
κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, (γ) οι προβλέψεις
χρηματοοικονομικών σειρών π.χ. αποδόσεις μετοχών.
Ειδικά Θέματα Στοχαστικών - 18 ώρες
Στο μάθημα αυτό προσφέρεται κάθε χρόνο και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα διδάσκοντα κάποιο θέμα που
αφορά θεωρία, προβλήματα και εφαρμογές Στοχαστικών μοντέλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην υπ’ αρ. 5948/9.11.2020 απόφαση του Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’
5071), διορθώνονται:
Στη σελίδα 56327 στην α’ στήλη, στην παράγραφο ε),
διορθώνεται η αρίθμηση:
από το εσφαλμένο: «ε) Να συνεργάζονται αρμονικά
και παραγωγικά με συναδέλφους άλλων κλινικών και εργαστηρίων, στ) Να συμμετέχουν ενεργά στις διδακτικές
επισκέψεις των μελών ΔΕΠ της κλινικής.»,
στο ορθό:
«ε) Να συνεργάζονται αρμονικά και παραγωγικά με
συναδέλφους άλλων κλινικών και εργαστηρίων,
στ) Να συμμετέχουν ενεργά στις διδακτικές επισκέψεις
των μελών ΔΕΠ της κλινικής.»
και αναριθμούνται όλες οι παράγραφοι που ακολουθούν ανάλογα.
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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