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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική του ΟΠΑ
- Εξειδικευμένα Μαθήματα Επίσημων Στατιστικών σε συνεργασία με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
-Διπλωματική εργασία σε θέματα αιχμής του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήματος
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) με χαρά ανακοινώνει ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική του Τμήματος Στατιστικής έλαβε την πιστοποίηση EMOS
(European Masters in Official Statistics) ύστερα από ενδελεχή αξιολόγησή του από την Επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC), με την υποστήριξη και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ). Η πιστοποίηση EMOS είναι αναγνωρισμένη από όλες τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Υπηρεσίες,
Κεντρικές Τράπεζες και Φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA). Η πιστοποίηση αποδόθηκε για πέντε χρόνια, με
δυνατότητα ανανέωσης.
Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική από την έναρξη της λειτουργίας του το 1998 αλλά και την
επανίδρυσή του με την αναδιαμόρφωση του προγράμματός του το 2018 στοχεύει στην παραγωγή
ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων
ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα εξής γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση Δεδομένων, β)
Βιοστατιστική, γ) Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων, δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες. Μέσα
από την πιστοποίηση EMOS το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική επεκτείνει την εκπαίδευση των
φοιτητών και στο πεδίο των Επίσημων Στατιστικών και προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να
ερμηνεύουν το ταχέως μεταβαλλόμενο σύστημα παραγωγής επίσημων στατιστικών του 21ου αιώνα.
Η προσπάθεια μας ξεκίνησε τον Μάρτιο 2021 με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας1 από τον
Πρύτανη του ΟΠΑ και τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και συνεχίστηκε με την αναδιαμόρφωση του
προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική και την υποβολή της αίτησης προς την
Επιτροπή της ESSC τον περασμένο Δεκέμβριο.
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Το δίκτυο EMOS περιλαμβάνει 34 μεταπτυχιακά προγράμματα σε 18 χώρες, και απαρτίζεται από ήδη
υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία διαμορφώνουν τα προγράμματα σπουδών τους ώστε οι
απόφοιτοι να αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια και εξοικείωση με τις έρευνες, τις διαδικασίες και τη
μεθοδολογία παραγωγής και διάδοσης των επίσημων στατιστικών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
συνεργασία των προγραμμάτων αυτών με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες (στη Χώρα μας η ΕΛΣΤΑΤ)
μέσα από την πρακτική άσκηση αλλά και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στις επίσημες στατιστικές.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ, Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας αναφερόμενος στο
γεγονός τόνισε ότι «Είναι μεγάλη μας τιμή να είμαστε μέλος της οικογένειας των μεταπτυχιακών
κορυφαίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων που φέρουν την πιστοποίηση EMOS. Θα εργαστούμε σκληρά, σε
συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού προγράμματος στο
αντικείμενο των Επίσημων Στατιστικών και τη δημιουργία νέων ερευνητικών συνεργασιών σε αυτόν τον
επιστημονικό τομέα».
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κύριος Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος ανέφερε ότι «Είναι μεγάλη μας χαρά που
το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το άρτιο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ
στην Εφαρμοσμένη Στατιστική επέτυχε να του απονεμηθεί η υψηλού κύρους πιστοποίηση EMOS. Η
σταδιοδρομία στις επίσημες στατιστικές, δηλαδή στις στατιστικές που ακολουθούν συγκεκριμένες αρχές
και πρότυπα ποιότητας είναι μια επιστημονικά συναρπαστική, δημιουργική και εξωστρεφής
επαγγελματική πρόκληση για κάποιον που εξειδικεύεται στη στατιστική. Εύχομαι πολλοί απόφοιτοι του
ΜΠΣ να αποτελέσουν και τα αυριανά υψηλόβαθμα στελέχη μας και να συμβάλλουν στην περαιτέρω
βελτίωση της παρεχόμενης στατιστικής πληροφορίας».

Λεπτομέρειες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://auebanalytics.wixsite.com/dd-aueb-stats/emos
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση EMOS μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της
ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/emos
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