
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                  ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ: 2021-2022 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ι.ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ                  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ακαδ. έτους 2021-‘22) 
ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Βακερούδης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής  
Βασδέκης Βασίλειος, Καθηγητής  
Βρόντος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής 
Δεμίρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής  
Ζαζάνης Μιχαήλ, Καθηγητής  
Ζυμπίδης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής  
Ιωαννίδης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής  
Κυριακίδης Επαμεινώνδας, Καθηγητής 
Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Μπεσμπέας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Ντζούφρας Ιωάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος 
Παπαγεωργίου Ιουλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής 
Πεντελή Ξανθή-Ξανθίπη, Επίκουρος Καθηγήτρια  
Ψαράκης Στυλιανός, Καθηγητής  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
Καρλής Δημήτριος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου 
Μίχου Τατιάνα, Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. 

Σε νόμιμη (μακροχρόνια) άδεια: 
Δελλαπόρτας Πέτρος, Καθηγητής (άδεια παράλληλης απασχόλησης) 
Κωστάκη Αναστασία, Καθηγήτρια (επιστημονική άδεια) 
Μερκούρης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (επιστημονική άδεια) 
Παυλόπουλος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής (επιστημονική άδεια) 
Τσιαμυρτζής Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (άδεια άνευ αποδοχών) 

Φράγκος Νικόλαος, Καθηγητής (επιστημονική άδεια) 
 

Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων δεν έχουν 
οριστεί. 
 

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ: Η Αναπλ.Προϊσταμένη του Τμήματος και πρακτικογράφος κα Κ.Χατζηπαναγιώτου και η 
κα Α.Σμυρνάκη κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ενότητας Α΄ (με χρήση μεθόδων τηλεδιάσκεψης) 
 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στις 26.10.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα 
Τηλεδιάσκεψης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ο.Π.Α.), μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, 
Καθηγητή, κ. Ι.Ντζούφρα, σε όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. πρωτ. προσκλήσεως: 
1788/21.10.2021). 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ (Θέματα ΠΜΣ και ΠΔΣ) 
1. Αναγόρευση σε Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής Κωνσταντίνου Μπουραζά του Νικολάου  
2. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Μάριου Κονδάκη  
3. Ενημέρωση για την πρόοδο των Υποψηφίων Διδακτόρων Στατιστικής 
4. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις  (ΠΜΣ και ΠΔΣ) 
5. Στήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής σε διοικητικό επίπεδο  
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6. Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 και έγκριση Ετήσιου 
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του έργου του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δ.Μ.Σ. στη Στατιστική» της 
σειράς του 2018 (κωδ. ΜΤ-0002-18) 

7. Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 και έγκριση Ετήσιου 
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του έργου του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δ.Μ.Σ. στη Στατιστική» της 
σειράς του 2019 (κωδ. ΜΤ-0002-19) 

8. Έγκριση τροποποίησης του Συνολικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2021 και έγκριση Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του έργου του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Δ.Μ.Σ. στη Στατιστική» της σειράς του 2020 (κωδ. ΜΤ-0002-20)  

9. Έγκριση τροποποίησης του Συνολικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2021 και έγκριση Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του έργου του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Δ.Μ.Σ. στη Στατιστική» της σειράς του 2021 (κωδ. ΜΤ-0002-21) 

10. Έγκριση τροποποίησης του Συνολικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2021 και έγκριση Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του έργου του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Δ.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» της σειράς του 2018 (κωδ. ΜΤ-0042-18) 

11. Έγκριση τροποποίησης του Συνολικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2021 και έγκριση Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του έργου του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Δ.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» της σειράς του 2019 (κωδ. ΜΤ-0042-19) 

12. Έγκριση τροποποίησης του Συνολικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2021 και έγκριση Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του έργου του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Δ.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» της σειράς του 2020 (κωδ. ΜΤ-0042-20) 

13. Έγκριση τροποποίησης του Συνολικού Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2021 και έγκριση Ετήσιου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 του έργου του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Δ.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» της σειράς του 2021 (κωδ. ΜΤ-0042-21) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ (Θέματα ΠΠΣ) 

1. Επί της δυνατότητας τροποποίησης του συντελεστή της Ε.Β.Ε. για την εισαγωγή στο Τμήμα Στατιστικής 
επιτυχόντων, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής 

2. Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εισηγητή Σεμιναρίου Microsoft Excel 
κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22 

3. Έγκριση εγγραφής στο Τμήμα Στατιστικής των επιτυχόντων-εισαγομένων που υπάγονται στην ειδική 
κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

4. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων μαθήματος/διδασκαλίας 
ακαδημαϊκού έτους 2020-21  

5. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης των ερωτηματολογίων τελειόφοιτων του 
Τμήματος Στατιστικής ακαδημαϊκού έτους 2020-21 

6. Επί του ορισμού νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
(Ε.Π.Ι.) του Τμήματος με τίτλο «Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Έρευνας (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.)  

7. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών από το έργο του Τμήματος με τίτλο «Ενίσχυση 
Εκπαιδευτικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Στατιστικής» και κωδικό ΕΡ-3154-01 

8. Επί της κατανομής φοιτητών του Τμήματος σε Σύμβουλους Σπουδών 
9. Επικύρωση πρακτικών 11ης/14.07.2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής 

ακαδημαϊκού έτους 2020-‘21 
10. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις (ΠΠΣ)  

 

Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο, της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 (Β΄ 4406) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, αναφορικά με τη «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», της υπ’ 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4919/24.10.2021, τ. Β'), καθώς 
και το Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», άρθρο 192, παρ. 3, του 
ν.4823/02.08.2021 (Α΄ 136), οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, δύναται να 
διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Κατ’ εφαρμογή των 
ανωτέρω, όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος, συμμετέχουν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. 

Για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης, η οποία έγινε με τη συνδρομή του Κέντρου Διαχείρισης 
Δικτύων του Ο.Π.Α., τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με διασφαλισμένη την 
εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους της Συνέλευσης του 
Τμήματος Στατιστικής, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, 
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καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας, που έχουν καθορισθεί με τις αποφάσεις 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων (Κ.Υ.Α. Φ. 122.1/42/23076/Β2/24-02-2011, ΦΕΚ 433/τ.Β’/17.03.2011). 

Διαπιστουμένης της νόμιμης σύνθεσης και απαρτίας, μεταξύ των παρισταμένων και νόμιμα 
κλητευθέντων μελών της Συνέλευσης, ο Καθηγητής κ. Ι.Ντζούφρας (Πρόεδρος) κηρύσσει την έναρξη της 
3ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-’22, και 
καλωσορίζει τα παρόντα μέλη αυτής. 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ (Θέματα ΠΠΣ) 
 

2. Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εισηγητή 
Σεμιναρίου Microsoft Excel κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής, λαμβάνοντας υπόψη: 

i. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 5η/2020-21/27.01.2021), με την οποία 
εγκρίνεται η εισαγωγή σεμιναριακών εργαστηρίων στο Microsoft Excel κατά το 1ο έτος σπουδών, 
τα οποία θα πραγματοποιούνται από Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής,  

ii. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 7η/2020-21/31.03.2021), με την οποία 
ορίζεται ως υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ για την υλοποίηση του σεμιναριακού εργαστηρίου στο 
Microsoft Excel, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αλεξάνδρα Λειβαδά η οποία εξουσιοδοτείται να 
επιλύει θέματα που απαιτούν άμεσες ενέργειες, 

iii. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1283/13.09.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους 
Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Στατιστικής, για Εισηγητή για τη διεξαγωγή σεμιναριακών 
εργαστηρίων Microsoft Excel, σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος,  

iv. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρία 1η/2021-22/20.09.2021) με την οποία 
δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διευκρινίζονται διάφορα θέματα επί 
της διεξαγωγής του σεμιναριακού εργαστηρίου στο Microsoft Excel,  

v. την υπ’αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.09.2021 ΚΥΑ (Β΄ 4406) σύμφωνα με την οποία η διεξαγωγή κάθε 
μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του προγράμματος α΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά δια ζώσης, 

vi. τη με αριθμ. πρωτ. 1761/20.10.2021, Έκθεση Αξιολόγησης της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, 
vii. τη συζήτηση που προηγήθηκε, 

αποφασίζει 

ομόφωνα, όπως προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου,  

 του κου ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος 
Στατιστικής, για τη διεξαγωγή –δια ζώσης- σεμιναριακών εργαστηρίων βραχείας διάρκειας (2 
ώρες/εβδομάδα για έξι (6) εβδομάδες) στη θεματική ενότητα «Microsoft Excel», κατά το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 25.11.2021 
έως 25.02.2022.  

 του κου ΑΨΕΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Υποψήφιου Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής, 
για τη διεξαγωγή –δια ζώσης- σεμιναριακών εργαστηρίων βραχείας διάρκειας (2 ώρες/εβδομάδα 
για έξι (6) εβδομάδες) στη θεματική ενότητα «Microsoft Excel», κατά το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 28.02.2022 έως 31.08.2022.  

 
Οι επιλεχθέντες αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως 
«διδάσκων» (υλοποίηση εξετάσεων, διόρθωση εργασιών, διόρθωση γραπτών, εποπτείες, 
παροχή συμβουλών προς τους φοιτητές, κλπ). Οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής ερευνητικής και 
λοιπής εργασίας στο πλαίσιο του ανωτέρω σεμιναρίου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος, θα 
προσδιοριστούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί από τα ενδιαφερόμενα μέλη. Οι ανωτέρω 
προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας, και η αποζημίωσή τους ορίζεται ίση με 1.500 ευρώ ανά 
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διδάσκοντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η κάλυψη της αποζημίωσης θα 
γίνει από πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το 
Πανεπιστήμιο και θα βαρύνει το έργο του Τμήματος Στατιστικής με τίτλο «Ενίσχυση Εκπαιδευτικής & 
Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τμήματος Στατιστικής» και κωδικό ΕΡ-3154-01. 

Η παρούσα απόφαση θα διαβιβασθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, για περαιτέρω ενέργειες.  

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

* 

 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021 
Ακριβές Απόσπασμα 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ 
Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 * 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

*οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο 


