
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4782/2.7.2018 (Β’ 3082) 
απόφασης της 15ης/21.06.2018/11α συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στην Ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτ-
λο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος 
Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολο-
γίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 
υπ’  αρ. 5958/09.11.2020 (Β’  5073) απόφαση της 
2ης/25.09.2020/21 συνεδρίασης της Συγκλήτου.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5059/10.07.2018 (Β’ 3282) 
απόφασης της 15ης/21.06.2018/21β συνεδρίασης 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών περί ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους 
για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνο-
λογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 
υπ’  αρ. 2640/18.04.2019 (Β’  2097) απόφαση της 
10ης/11.04.2019/7 συνεδρίασης Συγκλήτου και 
την υπ’  αρ. 1352/04.03.2020 (Β’  1084) απόφαση 
της 5ης/23.01.2020/9 συνεδρίασης Συγκλήτου.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5356/18.07.2018 (Β’ 3529)
απόφασης της 16ης/05.07.2018/16 που αφορά 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος 
μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Κινηματογράφου.

5 Ένταξη του Γεώργιου Πριμεράκη μόνιμου υπηρε-
τούντος υπαλλήλου στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3466   (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4782/2.7.2018 (Β’ 3082) 

απόφασης της 15ης/21.06.2018/11α συνεδρία-

σης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών που αφορά στην Ίδρυση του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμή-

ματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τε-

χνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε 

από την υπ’ αρ. 5958/09.11.2020 (Β’ 5073) από-

φαση της 2ης/25.09.2020/21 συνεδρίασης της 

Συγκλήτου.

  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,

2. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83),

3. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),

4. τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15,

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

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) υπό στοιχεία 
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) υπό στοιχεία 164530/Ζ1/3-10-2017 
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ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευ-
ση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) υπό στοιχεία 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και δ) υπό στοιχεία 
227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών»,

7. την 28/03.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-Μ3Β) πρά-
ξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 03.01.2022,

8. το υπ’ αρ. 16209/16.06.2020 έγγραφο της Ε.Α.Α.Ε. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Στατιστικής 
της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την υπ’  αρ. 4782/02.07.2018 (Β’  3082) απόφαση της 
15ης/21.06.2018/11α συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην Ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμο-
σμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επι-
στημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 
5958/09.11.2020 (Β’ 5073) απόφαση της 2ης/25.09.2020/21 
συνεδρίασης της Συγκλήτου,

10. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Στα-
τιστικής (1η/20.09.2021/Α5 συνεδρίαση), που αφορά 
στην τροποποίηση της ως άνω (9) απόφασης, η οποία 
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 2322/11.05.2022 έγγραφο 
του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής,

11. την υπ’ αρ. 2403/16.05.2022 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, που αφορά στην ως άνω (10) απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής,

12. την υπ’ αρ. 2648/24.05.2022 κοινοποίηση της πα-
ρούσας απόφασης της Συγκλήτου στην Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και το γεγονός ότι παρήλθε 
άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε-
ρών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για 
την αναπομπή της ως άνω απόφασης,

13. 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 πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του πίνακα μαθημάτων της παρ. 2 
του άρθρου 4: «Πιστωτικές Μονάδες- Πρόγραμμα Μαθη-
μάτων» της υπ’ αρ. 4782/02.07.2018 (Β’ 3082) απόφασης 
της 15ης/21.06.2018/11α συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά 
στην Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (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 υπ’ αρ. 5958/09.11.2020 

(Β’ 5073) απόφαση της 2ης/25.09.2020/21 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου ως ακολούθως:

Στο τέλος του πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 4 «Πιστω-
τικές Μονάδες-Πρόγραμμα Μαθημάτων» προστίθενται 
τα παρακάτω προαιρετικά μαθήματα:

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μεθοδολογία Επίσημων Στατιστικών και 
Αριθμοδείκτες 5 ΠΜ

Ειδικά Θέματα σε Επίσημες Στατιστικές: 
Εθνικοί Λογαριασμοί, Ανάλυση Δειγμα-
τοληπτικών Δεδομένων

5 ΠΜ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 3463 (2)
    Τροποποίηση της υπ’  αρ. 5059/10.07.2018 

(Β’ 3282) απόφασης της 15ης/21.06.2018/21β συ-

νεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών περί ίδρυσης του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφι-

ακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 

του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστη-

μών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικο-

νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποι-

ήθηκε από την υπ’ αρ. 2640/18.04.2019 (Β’ 2097) 

απόφαση της 10ης/11.04.2019/7 συνεδρίασης Συ-

γκλήτου και την υπ’ αρ. 1352/04.03.2020 (Β’ 1084) 

απόφαση της 5ης/23.01.2020/9 συνεδρίασης Συ-

γκλήτου.

  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,

2. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83),

3. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),

4. τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

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: α) υπό στοιχεία 
163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά 
θέματα», β) υπό στοιχεία 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) υπό στοιχεία 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις 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. 28/03.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-Μ3Β) 
πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 03.01.2022,

8. το υπ’ αρ. 11082/18.07.2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.Ε. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Πλη-
ροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την υπ’  αρ. 5059/10.07.2018 (Β’  3282) απόφαση 
της 15ης/21.06.2018/21β συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί ίδρυσης 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 
Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από 
την υπ’  αρ. 2640/18.04.2019 (Β’  2097) απόφαση της 
10ης/11.04.2019/7 συνεδρίασης Συγκλήτου και 
την υπ’  αρ. 1352/04.03.2020 (Β’  1084) απόφαση της 
5ης/23.01.2020/9 συνεδρίασης Συγκλήτου,

10. την υπό στοιχεία 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκριση 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
ως άνω αρχικής απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

11. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής (5η/02.02.2022/6 συνεδρίαση), που αφορά 
στην τροποποίηση της ως άνω (9) απόφασης, η οποία 
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 1942/19.04.2022 έγγραφο 
της Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής,

12. την υπ’ αρ. 2218/09.05.2022 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, που αφορά στην ως άνω (11) απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής,
13. το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 

επιφέρει αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα (μελέτη 
σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας 
και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν στον Υπουρ-
γό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με το υπό 
στοιχεία Ο.Π.Α. 4648/27.06.2018 (107378/28.06.2018 
αρ. πρωτ. εισερχομένου ΥΠ.Π.Ε.Θ.), καθώς και στα λοι-
πά άρθρα της εισήγησης για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψη-
φιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β’ 3282/2018) μετά από την  υπό στοιχεία 115609/
Ζ1/09.07.2018 έγκριση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων,

14. την υπ’ αρ. 2647/24.05.2022 κοινοποίηση της πα-
ρούσας απόφασης της Συγκλήτου στην Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και το γεγονός ότι παρήλθε 
άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε-
ρών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για 
την αναπομπή της ως άνω απόφασης,

15. 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 πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 «Πι-
στωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» της 
υπ’  αρ. 5059/10.07.2018 (Β’  3282) απόφασης της 
15ης/21.06.2018/21β συνεδρίασης Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί ίδρυ-
σης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιή-
θηκε από την υπ’ αρ. 2640/18.04.2019 (Β’ 2097) από-
φαση της 10ης/11.04.2019/7 συνεδρίασης Συγκλήτου 
και την υπ’ αρ. 1352/04.03.2020 (Β’ 1084) απόφαση 
της 5ης/23.01.2020/9 συνεδρίασης Συγκλήτου, ως 
ακολούθως:

Η παρ. 3 του άρθρου 4 «Πιστωτικές Μονάδες - Πρό-
γραμμα Μαθημάτων» αντικαθίσταται ως εξής:

3. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι:

Υποχρεωτικά μαθήματα ΠΜ Εξάμηνο

Προγραμματισμός σε Python 6 Α

Παράσταση και οργάνωση πληροφορίας και γνώσης 6 Α

Διαχείριση, επιμέλεια και έκδοση ψηφιακών πόρων 6 Α

Διαχείριση δεδομένων 6 Α

Εφαρμογές ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 Β

Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται 30 ΠΜ)

Γλωσσική Τεχνολογία 6 Β

Τεχνολογίες ψηφιοποίησης - τεχνικές και εφαρμογές 6 Β
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Διαδραστικός σχεδιασμός και πολυμέσα 6 Β

Ηλεκτρονική λεξικογραφία 3 Α

Σχεδιαστική σκέψη και καινοτομία 6 Α

Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και χωρική ανάλυση στην 
ιστορία και αρχαιολογία 6 Β

Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες- 1 6 Β

Ειδικά θέματα ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες- 2 3 Β

Νομικά θέματα διαχείρισης πληροφοριών και ψηφιακών μέσων 3 Β

Βασική Στατιστική 6 Β

Ψηφιακές Τεχνολογίες σε παπύρους και χειρόγραφα 3 Β

Διπλωματική εργασία 15 Β
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3469 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5356/18.07.2018 (Β’ 3529) 

απόφασης της 16ης/05.07.2018/16 που αφορά 

στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 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,

2. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83),

3. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),

4. τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

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),

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) υπό στοιχεία 
163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- 

Λοιπά θέματα», β) υπό στοιχεία 164530/Ζ1/3-10-2017 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευ-
ση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) υπό στοιχεία 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και δ) υπό στοιχεία 
227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών»,

7. την 28/03.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-Μ3Β) 
πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλή-
του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
03.01.2022,

8. την υπ’ αρ. 5051/10.07.2018 (Β’ 3071) απόφαση 
της 15ης/21.06.2018/4 συνεδρίασης Συγκλήτου περί 
επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομι-
κή» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 

9. την υπ’ αρ. 5356/18.07.2018 (Β’ 3529) απόφαση της 
16ης/05.07.2018/16 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

10. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (συνεδρία 12η/
25.05.2022/Β3), που αφορά στην τροποποίηση του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική 
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και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως 
διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 2897/02.06.2022 έγγραφο 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας Με-
ταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων,

11. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 3/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5356/18.07.2018 (Β’ 3529) 
απόφασης της 16ης/05.07.2018/16 που αφορά στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρη-
ματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 2 «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ» 
αντικαθίσταται η παρ. 1 ως εξής:

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυ-
χιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, εστιάζει στα ακόλουθα γνω-
στικά πεδία:

α) Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικο-
νομικές Αναφορές 

β) Διοικητική Λογιστική
γ) Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος 
δ) Χρηματοοικονομική
ε) Επενδύσεις
στ) Διαχείριση Κινδύνου
Στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» 

αντικαθίσταται η παρ. 4 ως εξής:
4. Το ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα δέ-

χεται έως εξήντα (60) για το πρόγραμμα πλήρους φοί-
τησης και έως εξήντα (60) για το πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται 
να απασχολεί είκοσι οκτώ (28) διδάσκοντες. Αυτό αντι-
στοιχεί σε περίπου πέντε (5)φοιτητές ανά διδάσκοντα.

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΟΠΑ με ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, το Π.Μ.Σ. δύναται να δέ-
χεται φοιτητές των ιδρυμάτων αυτών, επιπροσθέτως των 
εισακτέων των παραγράφων 1 και 2 και καθ’ υπέρβαση 
των ορίων του προηγούμενου εδαφίου. Οι φοιτητές αυτοί 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 5 και εγγράφο-
νται στο Π.Μ.Σ. για την παρακολούθηση περιορισμένου 
αριθμού μαθημάτων, μετά την ολοκλήρωση της οποίας 
τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων 
με αναλογική βαθμολογία και πιστωτικές μονάδες. Για τη 
συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι ανωτέρω φοιτητές δύναται 
να καταβάλλουν τέλη φοίτησης, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη συμφωνία 
με το ίδρυμα της αλλοδαπής και τις σχετικές αποφάσεις 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο άρθρο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 
αντικαθίστανται οι περ. η) και θ), της παρ. 3 ως εξής:

3. η) Συνέντευξη, εφόσον κριθεί απαραίτητο
3. θ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. για το τμήμα 

πλήρους φοίτησης, ή/και από εργοδότες για το τμήμα 
μερικής φοίτησης.

Στο άρθρο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 
αντικαθίστανται η περ. γ) της παρ. 4 και η παρ. 7 ως εξής:

4. γ) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πλη-
ρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από 
τη Συνέλευση, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την 
αξιολόγηση της αίτησης. Η συνέντευξη γίνεται από του-
λάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

Στο άρθρο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» η 
παρ. 5 γίνεται παρ. 7 ως εξής:

7. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί, 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
τριών προπαρασκευαστικών μαθημάτων πριν την τε-
λική εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. Τα προπαρασκευαστικά 
μαθήματα προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η 
αποτυχία έστω και σε ένα προπαρασκευαστικό μάθημα 
συνεπάγεται μη ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο 
πρόγραμμα, και επιστροφή τυχόν προκαταβληθέντων 
τελών φοίτησης. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος, και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, δύναται κά-
ποιος υποψήφιος να εξαιρεθεί από την παρακολούθηση 
και εξέταση των προπαρασκευαστικών μαθημάτων.

και οι παρ. 6 και 7 αλλάζουν αρίθμηση και γίνονται 5 
και 6 αντίστοιχα.

Στο άρθρο 7 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» αντικαθίστανται 
οι παρ. 2 και 5 ως εξής:

2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών ορίζεται σε 36 μήνες για το πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης και οκτώ εξάμηνα για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της ολο-
κλήρωσης της διπλωματικής εργασίας.

5. Τα εξάμηνα της ανωτέρω αναστολής της φοιτητικής 
ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώ-
τατη διάρκεια φοίτησης. Η περίπτωση επαναπαρακολού-
θησης με την αμέσως επόμενη σειρά εξετάζεται από τη 
Συνέλευση, και αν εγκριθεί θα ισχύουν για το φοιτητή οι 
πιθανές αλλαγές που θα έχουν υιοθετηθεί (πρόγραμμα 
σπουδών, τέλη φοίτησης, κ.ά.).

Στο άρθρο 8 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» αντικαθίσταται 
η παρ. 6 ως εξής:

6. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτι-
κή. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα ξεπερ-
νούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεωρείται 
οριστικά αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμ-
βάνει για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο 
που θα διδαχθεί. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να 
υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης του θέματος αυτού, 
κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται καθυστερημένη εί-
σοδος φοιτητή στην τάξη όταν το μάθημα έχει ήδη αρ-
χίσει. Ο έλεγχος των παρόντων φοιτητών γίνεται από την 
Γραμματεία του Προγράμματος ή το διδάσκοντα στην 
αρχή του μαθήματος. Κάθε περίπτωση μη παρουσίας 
του φοιτητή κατά τον έλεγχο των παρόντων, συνεπάγεται 
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απουσία για όλη την περίοδο του μαθήματος μέχρι το 
τέλος του μαθήματος, δηλαδή για τρεις ώρες.

Στο άρθρο 9 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ» αντικαθίστανται οι παρ. 5-9 ως εξής:

5. Όποιος αποτύχει σε οποιασδήποτε διδακτικής πε-
ριόδου μάθημα υποχρεούται να επανεξετασθεί σ’ αυτό 
το μάθημα στο τέλος της επόμενης εξεταστικής περιό-
δου. Στην περίπτωση της επανεξέτασης μαθήματος ο 
φοιτητής επιβαρύνεται με ποινή στη βαθμολογία του, 
η οποία υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: Τελικός 
Βαθμός=(βαθμός-5)*0,5+5. Στην περίπτωση αποτυχίας 
σε επανεξέταση οποιουδήποτε μαθήματος, ο φοιτητής 
θεωρείται ότι έχει αποτύχει οριστικά στο μάθημα αυτό, 
και υποχρεούται σε προσωρινή διακοπή της φοίτησής 
του, και επανένταξη στο Π.Μ.Σ. με την επαναπαρακο-
λούθηση του εν λόγω μαθήματος την επόμενη φορά 
που αυτό θα προσφερθεί με την αμέσως επόμενη σειρά 
φοιτητών. Κατά το διάστημα προσωρινής διακοπής της 
φοίτησης, η φοιτητική του ιδιότητα τίθεται σε αναστολή. 
Τα ανωτέρω διαστήματα διακοπής της φοίτησης προ-
σμετρώνται στον ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο περά-
τωσης των σπουδών όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7, 
παρ. 2 του παρόντος.

6. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει 
οριστικά σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξά-
μηνο. Στο μέγιστο αυτό επιτρεπτό αριθμό αποτυχιών σε 
μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα αυτά 
στις εξετάσεις των οποίων δεν προσήλθε αδικαιολογήτως 
ο φοιτητής ή έχασε το δικαίωμα εξέτασης λόγω απουσιών.

7. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγι-
κός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη 
διπλωματική εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν 
επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος, ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής δικαιούται μόνον απλού πιστοποιη-
τικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου 
έλαβε προαγωγικό βαθμό και η φοίτηση του μεταπτυχι-
ακού φοιτητή στο Πρόγραμμα λήγει.

8. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει σε 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, και ως εκ τούτου 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, ισχύουν τα όσα ανα-
φέρονται στη παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

9. Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής μετά από εισήγηση της Σ.Ε. δύναται να 
αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

Α) Αποτύχουν οριστικά σε τρία (3) ή και περισσότερα 
μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 9.5 του παρόντος.

Β) Δεν ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώ-
σεις εντός του ανώτατου χρόνου φοίτησης όπως αυτός 
ορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.

Γ) Δεν τηρήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς 
του Π.Μ.Σ. όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος.

Δ) Υποπέσουν σε παραπτώματα όπως αντιγραφή, 
ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ. όπως ορίζεται στην πα-
ράγραφο 15.3 του παρόντος.

Το άρθρο 10 «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» αντικαθίσταται 
ως εξής:

1. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική και 
πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές πλήρους φοί-
τησης κατά τους μήνες Ιούλιο-Οκτώβριο, ενώ για τους 
φοιτητές μερικής φοίτησης κατά του μήνες Οκτώβριο - 
Ιούλιο του δευτέρου έτους σπουδών τους.

2. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) μπορεί να εκπονηθεί 
ατομικά ή ομαδικά, μετά από έγκριση της ΣΕ.

3. Προκειμένου όπως του ανατεθεί η διπλωματική 
εργασία, ο φοιτητής υποχρεούται σε παρακολούθηση 
Σεμιναρίου Ερευνητικών Μεθόδων για την Εκπόνηση 
Διπλωματικής

Εργασίας, το οποίο προσφέρεται κατά τη διάρκεια του 
δευτέρου εξαμήνου και της θερινής περιόδου. Για τους 
φοιτητές του τμήματος μερικής φοίτησης το σεμινάριο 
λαμβάνει χώρα στη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Η 
επιτυχής περάτωση του σεμιναρίου είναι προαπαιτού-
μενη για την εκκίνηση της εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας.

4. Η ΣΕ, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, ορίζει τον 
επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και συγκροτεί 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 
εργασίας στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο 
(2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή 
Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 
ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην 
οποία εκπονήθηκε η εργασία.

5. Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Το ακριβές θέμα της ΔΕ καθορίζεται από το φοιτητή 

σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.
β) Το αργότερο στο τέλος του πρώτου μήνα της περιό-

δου διεξαγωγής της ΔΕ ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή συμπληρω-
μένο το σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε αυτό αναφέρονται το 
θέμα, ο στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της 
εργασίας. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον επιβλέ-
ποντα καθηγητή.

γ) Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα 
μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής 
ο φοιτητής αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη γνώση 
του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.

δ) Η ΔΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της 
περιόδου διεξαγωγής της.

ε) Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική 
του εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρονικά 
όρια, δικαιούται παράταση ενός (1) μήνα μετά από αιτιο-
λογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.

στ) Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συγγραφή 
της Δ.Ε., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για 
την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον 
τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογρα-
φίας, κ.λπ. ορίζονται στον Οδηγό και τον Κανονισμό Εκ-
πόνησης Διπλωματικής Εργασίας ο οποίος εκδίδεται με 
απόφαση της Συνέλευσης.

6. Σε περίπτωση αποτυχίας της εξέτασης της ΔΕ, ή 
μη εμπρόθεσμης υποβολής της, ο φοιτητής καλείται 
να επανυποβάλει τη ΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια 
της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σ’ αυτή την περίπτωση, η 
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ΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 
επομένου ημερολογιακού έτους από εκείνο της αρχικής 
εγγραφής για το τμήμα πλήρους φοίτησης, και μέχρι τις 
15 Οκτωβρίου του μεθεπομένου ημερολογιακού έτους 
από εκείνο της αρχικής εγγραφής για το τμήμα μερι-
κής φοίτησης. Στην περίπτωση επανυποβολής της ΔΕ, 
ο φοιτητής επιβαρύνεται με ποινή στη βαθμολογία της, 
η οποία υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: Τελικός 
Βαθμός= (βαθμός-5)*0,5+5. Σε περίπτωση δεύτερης 
αποτυχίας ή μη υποβολής εντός της ανωτέρω προθε-
σμίας, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναυποβάλει τη 
ΔΕ με την αμέσως επόμενη σειρά φοιτητών. Σε κάθε 
περίπτωση η ΔΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει 
εξεταστεί επιτυχώς εντός του ανώτατου χρονικού ορίου 
φοίτησης στο Π.Μ.Σ., όπως αυτός ορίζεται στη παρ. 2 του 
άρθρου 7 του παρόντος.

7. Η παρουσίαση της ΔΕ συνιστά εξέταση και γίνεται 
ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Μετά την παρου-
σίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται 
από την εξεταστική επιτροπή. Για την καταχώρηση της 
βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό παρουσίασης, υπο-
βάλλεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτο-
ρικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

8. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον 
εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται στο 
δικτυακό τόπο της Σχολής και κατατίθεται σε ηλεκτρο-
νική μορφή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Δι-
δακτορικών Σπουδών της Σχολής και τη Βιβλιοθήκη 
του ΟΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχετικά αποθετήρια 
συστήματα.

Στο άρθρο 11 «ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑ-
ΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
7. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται, μετά την ολο-

κλήρωση των σπουδών τους, να εγγράφονται κατό-
πιν αιτήματός τους και έγκρισης της Συνέλευσης του 
Τμήματος, σε επιμέρους μαθήματα του Π.Μ.Σ. που δεν 
είχαν παρακολουθήσει κατά την φοίτησή τους, στα 
οποία θα εξετάζονται και θα λαμβάνουν πιστοποιητικό 
παρακολούθησης μαθήματος με αναλυτική βαθμολογία 
και πιστωτικές μονάδες. Για την παρακολούθηση των 
μαθημάτων αυτών, δύναται να καταβάλλουν τέλη φοί-
τησης, που θα ανέρχονται στο γινόμενο του συνόλου 
των ισχυόντων τελών φοίτησης επί του ποσοστού των 
πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που θα αιτούνται 
να παρακολουθήσουν.

Στο άρθρο 16 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ» αντι-
καθίσταται η παρ. 1 ως εξής:

1. Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ 
ορίζονται στο άρθρο 8 της Πράξης Ίδρυσης του Προ-
γράμματος, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 22η 
απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 9η-10/3/2022) και 
δημοσιευθεί στο Β’ 2282/2022 και υπάρχει δυνατότητα 
τμηματικής καταβολής.

Στο άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» προστίθεται 
παρ. 3 ως εξής:

3. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11 και 16 δύναται να εφαρμοστούν για τους εισα-
κτέους στο Π.Μ.Σ. κατά το ακαδ. έτος 2022-23.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» τροποποιείται ως εξής:

1. Διαγράφεται το μάθημα «Διαχείριση Λειτουργικών 
και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων»,

2. Αλλάζουν οι τίτλοι των παρακάτω τριών (3) μαθη-
μάτων ως ακολούθως:

α. Το μάθημα «Διεθνής Χρηματοδοτική και Μακρο-
χρηματοοικονομική» μετονομάζεται σε «Μακροχρημα-
τοοικονομική».

β. Το μάθημα «Τραπεζική Λογιστική» μετονομάζεται σε 
«Λογιστική Χρηματοοικονομικών Οργανισμών».

γ. Το μάθημα «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Λογιστική 
και Αποτίμηση» μετονομάζεται σε «Χρηματοοικονομικά 
Εργαλεία: Λογιστική και Αποτίμηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 80665  (4)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Κινηματογράφου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114) και του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
2. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 27 του 

ν. 4386/2016 (Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 εγκύκλιο 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ- Ψ6Θ).
4. Την υπ’ αρ. 162818/29-9-2017 (Γ’ 993) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αρ. 4159/16-10-2017 διαπιστωτική πράξη 

του Πρύτανη του Α.Π.Θ.
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κινη-

ματογράφου αριθμ. συνεδρ. 116/23-6-2022, για τη μετα-
βολή γνωστικού αντικειμένου του Δημητρίου Γουλή του 
Ανδρέα, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κινηματογράφου 
της Σχολής Καλών Τεχνών, λαμβάνοντας υπόψη το δι-
δακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο και τους μετα-
πτυχιακούς τίτλους σπουδών (υπ’ αρ. 80444/23-6-2022 
έγγραφο του Τμήματος Κινηματογράφου).

7. Την από 21-6-2022 αίτηση του Δημητρίου Γουλή μέ-
λους Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Κινηματογράφου για τη μεταβολή 
του γνωστικού αντικειμένου του.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Δημητρίου Γουλή 
του Ανδρέα υπηρετούντος μέλους του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Κινημα-
τογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταβάλλεται από «Θεω-
ρία (Παιδαγωγική)» σε «Παιδαγωγική του Κινηματογρά-
φου (Θεωρία και Πρακτική)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 80565 (5)
Ένταξη του Γεώργιου Πριμεράκη μόνιμου υπη-

ρετούντος υπαλλήλου στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-

δευσης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114) και των άρθρων 20, 29 και 79 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195),

2. τις διατάξεις της υποπαρ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 
68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και της παρ. 2 του άρθρου 55 
του ν. 4264/2014 (Α’ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),

3. την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ),

4. την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. 
συνεδρ. 2884/3-4-2014, για την διαδικασία ένταξης δι-
οικητικών υπαλλήλων που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),

5. την από 31-1-2022 αίτηση ένταξης στην κατηγο-
ρία Ε.ΔΙ.Π. του Γεώργιου Πριμεράκη, που υπηρετεί στο 
Ίδρυμα σε μόνιμη θέση του κλάδου Διοικητικού- Οικο-
νομικού, ΠΕ κατηγορίας, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτο-
ρικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχο-
λής του Ιδρύματος,

6. την απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής, αριθμ. συνεδρ. 22Τ3/18-2-2022, για τον ορισμό 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του 
μόνιμου υπηρετούντος υπαλλήλου στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π.,

7. την υπ’ αρ. 51893/2-3-2022 εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής,

8. την απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, αριθμ. συνεδρ. 
22Τ4/18-3-2022, για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 
του Γεώργιου Πριμεράκη, που υπηρετεί στο Ίδρυμα 
σε μόνιμη θέση του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, 

ΠΕ κατηγορίας, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα 
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχο-
λής του Ιδρύματος (υπ’ αρ. 57489/24-3-2022 έγγραφο 
του Τμήματος),

9. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό δι-
άταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθο-
λογική κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016,

10. την υπ’ αρ. 64174/21-4-2022 (Β’ 2300) πράξη της 
Συγκλήτου, που αφορά στην κατανομή μίας (1) κενής 
οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας, στο Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής,

11. τις ανάγκες του Ιδρύματος,
12. την από 13-5-2022 οικονομική έκθεση του Τμή-

ματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης του Α.Π.Θ.,

13. το υπό στοιχεία Φ.1/Α/240/60486/B1/24-5-2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και 
ΜΠ.Δ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

14. το υπό στοιχεία 73830/Ζ2/16-6-2022 (αριθμ. ει-
σερχ. πρωτ. 79769/22-6-2022) έγγραφο του Τμήματος 
Β’ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ, διαπι-
στώνουμε:

Την ένταξη του Γεώργιου Πριμεράκη του Φιλώτα, 
που υπηρετεί στο Ίδρυμα σε μόνιμη θέση του κλάδου 
Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας, ο οποίος 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Ιδρύματος, σε 
κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011, 
όπως ισχύει και της υποπαρ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 
68 του ν. 4235/2014.

Η οργανική θέση του παραπάνω μόνιμου υπηρετού-
ντος υπαλλήλου στο Ίδρυμα στην οποία υπηρετεί, με-
τατρέπεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας ένταξής του σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την 
ένταξη οργανικής θέσης του.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 3577/Β3/10-6-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ       

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