
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κανονισμός Προγράμματος Κινητικότητας Eras-
mus Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

2 Τροποποίηση της 3665/30-6-2020 απόφασης 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (συνεδρίαση 10η/24-6-2020/11) που αφο-
ρά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματική Οικονομική με 
αναλυτικές μεθόδους/MSc in Business Economics 
with analytics» (Β’ 2915) του Τμήματος Οικονομι-
κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5429/18-7-2018 απόφα-
σης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (συνεδρίαση 16η/5-7-2018/13) που αφο-
ρά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομι-
κά» (Β’ 3764) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε 
από την 2619/12-5-2020 (Β’ 2174) απόφαση Συγκλή-
του Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 8η/7-5-2020/9).

4 Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 5022/26-4-2018
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με τίτλο «Επανίδρυση Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» (Β΄ 1789) των 
Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, σε εφαρμογή του ν. 4485/2017
(Α΄ 114)» και της υπ’ αρ. 7139/30-5-2018 απόφα-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Β’ 2208) με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρω-
τεϊνική Βιοτεχνολογία» των Τμημάτων Βιολογίας 
και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφω-
να με τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

5 Μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 
από τις διαθέσιμες του Πανεπιστημίου Κρήτης 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    6962 (1) 
Κανονισμός Προγράμματος Κινητικότητας Eras-

mus Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 5η/10.12.2020) 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την περίπτωση γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011,  «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’  195), όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 26, κεφ. Β’ του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83), 

2. την περ. (λστ) της παρ. 2 του άρθρου 13 και την 
παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 

3. Της περ. (θ) της παρ. 2 του άρ. 5 του ν.3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), 

4. Την περίπτωση γ’ της παρ. 9 του άρθρου 24 κεφ. Α’ 
του ν. 4386/2016, «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83), 

5. τις διατάξεις του π.δ. 203/1996,  «Οργανισμός Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» (Α’ 160) και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο 
προβλεπόμενος στο άρθρο 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
Οργανισμός, 

6. την υπό στοιχεία 13035/Β1/16-5-2002 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκρι-
ση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Β’ 671) και το γεγονός 
ότι δεν έχει εκδοθεί ο προβλεπόμενος στο άρθρο 8 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), Εσωτερικός Κανονισμός, 

7. την υπ’ αρ. 4703/1-9-2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ-
ΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
1-9-2020 έως 31-8-2021, 

8. 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 παρού-
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σας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  εγκρίνει  τον Κα-
νονισμό Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus, ο οποί-
ος έχει ως εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ERASMUS 

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες του Ιδρυματικού Επιστημονικού 
Υπεύθυνου  του προγράμματος κινητικότητας 
ERASMUS 

1. Ο Ιδρυματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου 
είναι ο κύριος συντονιστής όλου του προγράμματος κι-
νητικότητας ERASMUS του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία 
του. Ο Ιδρυματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου 
ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου για θητεία τριών 
ετών με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη. 

2. Οι αρμοδιότητες του Ιδρυματικού Επιστημονικού 
Υπευθύνου είναι ιδίως: 

α. Προτείνει τη στρατηγική του προγράμματος κινη-
τικότητας και δίνει τις κατευθύνσεις προς τους τμηματι-
κούς Ακαδημαϊκούς Συντονιστές και το Γραφείο Erasmus. 

β. Επιβλέπει και συντονίζει την προετοιμασία εγγρά-
φων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πρό-
γραμμα, σε συνεργασία με το Γραφείο Erasmus και τον 
Ε.Λ.Κ.Ε.. 

γ. Επιλέγει τα στελέχη που απασχολούνται με συμβά-
σεις ανάθεσης έργου ή με ιδιωτικές συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στο Γραφείο Erasmus και εκτελεί 
την πληρωμή των αμοιβών τους, μέσα στα όρια των 
εγκεκριμένων ποσών που αναφέρονται στον προϋπο-
λογισμό του έργου. 

δ. Ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης και διαχείρισης του Προγράμματος 
Κινητικότητας ERASMUS, ιδίως δε: 

(δα) Ελέγχει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό που 
καταρτίζει το Γραφείο Erasmus σε συνεργασία με τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και όλες τις τροποποιήσεις του σχετικά με τα 
κονδύλια κινητικότητας ανά κατηγορία. 

(δβ) Ελέγχει τις προτάσεις που υποβάλει το γραφείο 
Erasmus προς την εθνική μονάδα για ανανέωση της χρη-
ματοδότησης του έργου. 

(δγ) Εγκρίνει τις εκθέσεις και αναφορές προς την εθνι-
κή μονάδα. 

(δδ) Υπογράφει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (ιδίως 
προϋπολογισμό και τροποποιήσεις, συμβάσεις κινητικό-
τητας, εντολές πληρωμών και καταστάσεις αμειβομένων, 
αιτήματα ανάληψης ευθύνης, απευθείας αναθέσεις και 
συμβάσεις ανάθεσης έργου). 

ε. Αναθέτει στα στελέχη που εργάζονται στο γραφείο 
Erasmus καθήκοντα και μεριμνά για την εύρυθμη λει-
τουργία του γραφείου Erasmus. 

στ. Συμμετέχει στις συναντήσεις υποδοχής εισερχο-
μένων φοιτητών/προσωπικού, συναντήσεις ενημέρω-
σης εξερχομένων φοιτητών και όπου αλλού απαιτείται 
η παρουσία του. 

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Γραφείου Erasmus. 

1. Το γραφείο Erasmus έχει τις ακόλουθες βασικές αρ-
μοδιότητες: 

α. Εκτελεί το πρόγραμμα Erasmus. 
β. Παρουσιάζει το πρόγραμμα στους ενδιαφερομέ-

νους φορείς και δημοσιοποιεί τις σχετικές ανακοινώσεις 
για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα. 

γ. Προετοιμάζει τις αιτήσεις χρηματοδότησης για το 
πρόγραμμα και καταρτίζει τους ενδιάμεσους και τελι-
κούς απολογισμούς του έργου. 

δ. Καταρτίζει σε συνεργασία με τη Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε./
Ο.Π.Α. τον προϋπολογισμό του έργου. 

ε. Απαντά στα ερωτήματα των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα ενώ επικοινωνεί με τα γραφεία Erasmus των 
ιδρυμάτων του εξωτερικού που συμμετέχουν στο έργο. 

στ. Διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες 
(εισερχόμενοι και εξερχόμενοι) του προγράμματος. 

ζ. Συνδράμει στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσε-
ων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των συμμετεχόντων. 

η. Συλλέγει και ελέγχει τις αιτήσεις εισερχόμενων φοι-
τητών ERASMUS. 

θ. Συλλέγει και ελέγχει τις συμβάσεις του ΙΚΥ για σπου-
δές όλων των εξερχόμενων φοιτητών του Πανεπιστη-
μίου. 

ι. Ελέγχει όλες τις διμερείς συμφωνίες με τα ιδρύματα 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισηγείται 
στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου αναφορικά με 
την ανανέωση ή μη των συμφωνιών αυτών. 

ια. Σε συνεργασία με διδάσκοντες των μαθημάτων που 
προσφέρει το Ο.Π.Α. για τους εισερχόμενους φοιτητές, 
καταρτίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας και το πρόγραμμα 
εξετάσεων περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου. 

ιβ. Αναλαμβάνει τη διενέργεια των αξιολογήσεων των 
μαθημάτων Erasmus που διδάσκονται στο Ο.Π.Α. σε συ-
νεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. - Ο.Π.Α. 

ιγ. Προετοιμάζει και εισηγείται στον Ιδρυματικό Επι-
στημονικό Υπεύθυνο τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις του 
προγράμματος. 

Άρθρο 3
Κινητικότητα Προσωπικού 

1. Με απόφαση του Ιδρυματικού Επιστημονικού Υπεύ-
θυνου του προγράμματος Erasmus, δημοσιεύεται πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το προσωπικό 
του Ιδρύματος για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικό-
τητας προσωπικού για επιμόρφωση. Στην πρόσκληση 
αυτή αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια 
επιλογής, τα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων. 

2. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατα-
τίθενται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον αρμόδιο 
υπάλληλο του Γραφείου Erasmus. Μαζί με την αίτηση 
υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αι-
τήσεις με ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
απορρίπτονται χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση. 
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3. Η επιλογή του προσωπικού για συμμετοχή στο πρό-
γραμμα γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας των επόμενων παραγράφων και κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και αμερολη-
ψία της διαδικασίας επιλογής στην κινητικότητα. 

4. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 
οι εξής: 

α. ο/η δικαιούχος πρέπει να είναι μόνιμος υπάλληλος, 
ή να εργάζεται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, ή Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είναι κάτοχος 
του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus, 

β. ο/η δικαιούχος πρέπει να είναι υπήκοος χώρας που 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εrasmus, 

γ. ο/η δικαιούχος πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητι-
κού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β1 της γλώσ-
σας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση, 

δ. για την εξέταση της αίτησης κινητικότητας, απαιτεί-
ται η υποβολή βεβαίωσης του άμεσου προϊσταμένου του 
αιτούντος, με την οποία να πιστοποιείται ότι με την απου-
σία του δεν παρακωλύεται η λειτουργία της υπηρεσίας, 

5. Η τελική επιλογή του προσωπικού που θα μετακινη-
θεί πραγματοποιείται μετά την κατάρτιση λίστας βαθμο-
λόγησης και την επιλογή κατά φθίνουσα σειρά από την 
λίστα αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση όλων των διαθέσιμων 
θέσεων. Στην βαθμολόγηση συμμετέχουν μόνο οι αιτή-
σεις προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου iv του παρόντος άρθρου. 

6. Τα βαθμολογικά κριτήρια επιλογής των συμμετεχό-
ντων στο πρόγραμμα κινητικότητας προσωπικού είναι 
τα ακόλουθα: 

α. Επίπεδο γλωσσομάθειας πέρα από το ελάχιστο που 
ορίζεται στην παράγραφο στην παράγραφο 4δ του πα-
ρόντος: iv: 20 μόρια, 

β. Επιπλέον ξένες γλώσσες: 10 μόρια για κάθε επιπλέον 
γλώσσα, 

γ. Βαρύτητα της μετακίνησης, αναμενόμενη προ-
στιθέμενη αξία για το Ίδρυμα: υψηλή/μεσαία/χαμηλή 
(30/20/10 μόρια αντιστοίχως). Τη σχετική έκθεση εκτί-
μησης της βαρύτητας μετακίνησης και αναμενόμενης 
προστιθέμενης αξίας για το ίδρυμα συντάσσει και υπο-
βάλλει στην αρμόδια επιτροπή απευθείας ο άμεσος προ-
ϊστάμενος του υπαλλήλου, 

δ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή στην κι-
νητικότητα όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού μελών 
προσωπικού, δίνεται προτεραιότητα σε μέλη που μετα-
βαίνουν στο εξωτερικό για πρώτη φορά και σε όσους 
δεν έχουν μετακινηθεί την τελευταία τριετία ως εξής: 

1η συμμετοχή στο Πρόγραμμα:  40 μόρια 
2η »  » :20 μόρια 
3η »  » :10 μόρια 
4η »  » :  5 μόρια 
ε. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα δίνεται 

στο προσωπικό που δεν έχει συμμετάσχει στο πρόγραμ-
μα την τελευταία τριετία. 

7. Σε περίπτωση αυξημένου αριθμού συμμετεχόντων, 
με απόφασή του, ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος Erasmus δύ-

ναται να διαθέσει περισσότερες θέσεις κινητικότητας 
προσωπικού, από αυτές που προβλέπει η ισχύουσα 
σύμβαση. Η κάλυψη της σχετικής πρόσθετης δαπάνης 
μπορεί να γίνεται από το κονδύλιο οργανωτικής υποστή-
ριξης του Προγράμματος, σύμφωνα με τους εκάστοτε 
ισχύοντες κανόνες του Προγράμματος. 

8. Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συγκρο-
τείται τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Ιδρυ-
ματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος 
κινητικότητας ERASMUS ως Πρόεδρο, και μέλη την 
Προϊσταμένη του Διοικητικού Προσωπικού και την προ-
ϊστάμενη του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
του Ο.Π.Α.. Καθήκοντα εισηγητή εκτελεί στέλεχος του 
Γραφείου ERASMUS που είναι αρμόδιο για την επιμόρ-
φωση. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί έτερο στέλεχος 
του Γραφείου ERASMUS που ορίζεται από τον Ιδρυματικό 
Επιστημονικό Υπεύθυνο. Σε περίπτωση που υποψήφιος 
προς μετακίνηση είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου 
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, αυτός αναπληρώνεται 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού. Σε 
περίπτωση κωλύματος του Ιδρυματικού Επιστημονικού 
Υπευθύνου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρύτανη 
Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Ο.Π.Α.. Έργο 
της Επιτροπής είναι η βαθμολόγηση των υποψηφίων και 
η κατάρτιση σχετικού προσωρινού πίνακα επιλεγέντων 
και αναπληρωματικών τους κατά φθίνουσα σειρά αξιο-
λόγησης, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων 
έξω από το Γραφείο ERASMUS και αποστέλλεται στους 
υποψηφίους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην 
αίτησή τους. 

9. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών 
από τη λήψη γνώσης του προσωρινού πίνακα επιλε-
γέντων και αναπληρωματικών, οι υποψήφιοι μπορούν 
να υποβάλουν ένσταση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου Erasmus που είναι 
υπεύθυνος για την επιμόρφωση, όπως θα ορίζεται στην 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

10. Στη συνέχεια συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εν-
στάσεων Προγράμματος Κινητικότητας Προσωπικού με 
σκοπό να εξετάσει τις ενστάσεις και να καταρτίσει τον 
οριστικό πίνακα αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα. Η επιτροπή αποτελείται από τον Αντιπρύ-
τανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Ο.Π.Α. 
ως Πρόεδρο, και μέλη την προϊστάμενη της Διεύθυνσης 
Διοικητικού του Ο.Π.Α. και ένα μέλος ΔΕΠ του Ο.Π.Α., 
που ορίζεται, κατόπιν πρότασης του Ιδρυματικού Επι-
στημονικού Υπευθύνου. Καθήκοντα εισηγητή εκτελεί 
στέλεχος του γραφείου ERASMUS που ορίζεται από τον 
Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο. Καθήκοντα γραμ-
ματέα εκτελεί έτερο στέλεχος του γραφείου ERASMUS 
που ορίζεται από τον Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύ-
θυνο. Σε περίπτωση που υποψήφιος για μετακίνηση 
είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Ο.Π.Α., αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
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Οικονομικού. Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπρύτανη 
Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αυτός αναπληρώ-
νεται από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματι-
σμού και Υποδομών του Ο.Π.Α.. 

11. Από τις διαδικασίες αυτές εξαιρούνται τα μέλη ΔΕΠ, 
τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας 
κατά προτεραιότητα. 

Άρθρο 4
Εθελοντισμός/Erasmus buddy system 

1. Για τη βέλτιστη προσαρμογή των εισερχομένων φοι-
τητών, οργανώνεται και λειτουργεί υπό την εποπτεία του 
γραφείου Erasmus ομάδα εθελοντών φοιτητών υποδο-
χής στο Ο.Π.Α. (Erasmus buddy system). 

2. Στην ομάδα των εθελοντών φοιτητών υποδοχής 
συμμετέχουν κατά προτεραιότητα ενεργοί προπτυχια-
κοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που μετακινήθηκαν στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus κατά τα προηγούμε-
να έτη. Σε περίπτωση μη επαρκούς πλήθους εθελοντών, 
η ομάδα δύναται να συμπληρώνεται και από άλλους 
φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα είναι 
γνώστες της αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη γνώση 
τουλάχιστον επιπέδου Β2). 

3. Οι εθελοντές φοιτητές υποδοχής που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα Erasmus (buddy system) αναλαμβάνουν 
να καθοδηγήσουν τους εισερχόμενους στο Ίδρυμα φοι-
τητές και να τους κατατοπίσουν σχετικά με την καθη-
μερινή λειτουργία του Ιδρύματος και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, βοηθώντας τους να 
προσαρμοστούν άμεσα και χωρίς δυσκολίες στην ακα-
δημαϊκή πραγματικότητα του Ιδρύματος. 

4. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι εθελοντές φοιτη-
τές υποδοχής δύνανται να αιτούνται τη χορήγηση βε-
βαίωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus buddy 
system. 

Άρθρο 5
Λοιπά Θέματα 

1. Αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος Κανο-
νισμού είναι ο Ιδρυματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος 
του έργου. 

2. Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων μεταξύ των 
οριζόμενων στον παρόντα Κανονισμό και τους κανόνες 
του προγράμματος Erasmus, όπως αυτοί ορίζονται από 
την αρμόδια αρχή διαχείρισης ή/και αποτυπώνονται στη 
Σύμβαση του Προγράμματος, υπερισχύουν οι διατάξεις 
των κανόνων του προγράμματος. 

3. Τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού πραγμα-
τοποιούνται με πρόταση του ιδρυματικού Επιστημονι-
κού Υπεύθυνου του έργου του Ο.Π.Α. και απόφαση της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Αριθμ. 6963 (2)
    Τροποποίηση της 3665/30-6-2020 απόφασης Συ-

γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών (συνεδρίαση 10η/24-6-2020/11) που αφο-

ρά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματική Οικονομική με 

αναλυτικές μεθόδους/MSc in Business Economics 

with analytics» (Β’ 2915) του Τμήματος Οικονομι-

κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστη-

μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(συνεδρίαση 5η/10.12.2020)

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

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

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

3. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση 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 εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334), 

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα 
(Α’ 114)», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες 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 για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών (Α’ 114)», 

7. την υπ΄αρ. 4703/1-9-2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ-
ΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2020 έως 31.08.2021, 

8. την υπ’ αρ. 3314/16-6-2020 απόφαση της 8ης/
7-5-2020/13 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί ίδρυσης του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιχει-
ρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους/MSc in 
Business Economics with Analytics» (Β’ 2635) του Τμή-
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ματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως τροποποιήθηκε από την 6828/21-12-2020 από-
φαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 4η/12-11-2020/20),

9. την υπ’ αρ. 3665/30-6-2020 απόφαση της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 
10η/24-6-2020/11) που αφορά στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Επιχειρηματική Οικονομική με 
αναλυτικές μεθόδους/MSc in Business Economics with 
analytics» (Β’ 2915) του Τμήματος Οικονομικής Επιστή-
μης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

10. την απόφαση της 3ης/17-9-2020/Α5 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές 
μεθόδους/MSc in Business Economics with analytics» 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών 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 παρού-
σας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει: 

την τροποποίηση του Παραρτήματος «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ-
ΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» 
της 3665/30-6-2020 (Β’  2915) απόφασης Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 
10η/24-6-2020/11) που αφορά στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματική Οικονομι-
κή με αναλυτικές μεθόδους/MSc in Business Economics 
with analytics» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

1. Εισαγωγή στη Στατιστική (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 
15).

2. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική θεωρία (Ελάχιστες 
διδακτικές ώρες 15).

Αλλάζουν οι κάτωθι τίτλοι μαθημάτων 
1) Ποσοτικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι αλλάζει σε 

Ποσοτικές Μέθοδοι.
2) Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις αλλάζει σε Θεω-

ρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις με εφαρμογές 
στα Οικονομικά. 

3) Εφαρμογές Οικονομετρίας και Οικονομικές Προβλέ-
ψεις αλλάζει σε Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονο-
μικά και Χρηματοοικονομικά. 

Προστίθεται το μάθημα επιλογής «Διεθνής Οικονομική 
και Χρηματοοικονομική». 

Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική. 
Στο μάθημα παρουσιάζονται θέματα διεθνούς επιχει-

ρηματικής οικονομικής που αφορούν εμπορικές ροές 
και ροές κεφαλαίου, ξένες επενδύσεις, κοινοπραξίες, 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και διεθνές μακροοικονο-
μικό περιβάλλον και υποδείγματα προσδιορισμού της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και νομισματικής πολιτικής. 
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος καλύπτονται θέματα 
διεθνών αγορών, συναλλαγματικού κινδύνου και μεθό-
δων αντιστάθμισής του, διαχείρισης χαρτοφυλακίων με 
ξένα περιουσιακά στοιχεία (μετοχές ή ομόλογα), τιμολό-
γησης μετοχών, καθώς και χρηματοοικονομικής διοίκη-
σης, ειδικότερα προσδιορισμού πολυεθνικού κόστους 
κεφαλαίου και της κεφαλαιακής δομής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

I

Αριθμ. 6964 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5429/18-7-2018 απόφα-

σης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (συνεδρίαση 16η/5-7-2018/13) που αφο-

ρά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρημα-

τοοικονομικά» (Β’ 3764) του Τμήματος Οικονομι-

κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστη-

μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

όπως τροποποιήθηκε από την 2619/12-5-2020 

(Β’ 2174) απόφαση Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρί-

αση 8η/7-5-2020/9).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(συνεδρίαση 5η/10.12.2020)

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

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

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

3. τις διατάξεις του ν.4009/2011, «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

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

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα 
(Α’ 114)», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες 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 για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών (Α’ 114)», 

7. την υπ’ αρ. 4703/1-9-2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4Μ-
ΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
1-9-2020 έως 31-8-2021, 

8. την υπ’ αρ. 4785/2-7-2018 απόφαση της 15ης/21-6-
2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών περί ίδρυσης του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα 
Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» (Β’ 2727) του Τμή-
ματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών  
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως τροποποιήθηκε από τις 5517/5-9-2019 (Β’ 3465) 
και 6827/21-12-2020 αποφάσεις της Συγκλήτου του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδριάσεων 
15η/18-7-2019/5 και 4η/12-11-2020/19, αντίστοιχα), 

9. την υπ’ αρ. 5429/18-7-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 
16η/05.07.2018/13) που αφορά στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρη-
ματοοικονομικά» (Β’ 3764) του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε 
από την 2619/12-5-2020 (Β’ 2174) απόφαση Συγκλήτου 
Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 8η/7-5-2020/9), 

10. την απόφαση της 3ης/17-9-2020/Α3 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών 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 παρού-
σας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει: 

την τροποποίηση του άρθρου 8 και του Παραρτήματος 
«ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ» της 5429/18-7-2018 (Β’ 3764) απόφασης Συγκλή-
του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία-
ση 16η/5-7-2018/13) που αφορά στον Κανονισμό Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρη-
ματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 
2619/12-5-2020 (Β’ 2174) απόφαση Συγκλήτου Ο.Π.Α. 
(συνεδρίαση 8η/7-5-2020/9), ως ακολούθως: 

Στο Άρθρο 8 - 
Πρόγραμμα σπουδών 

Προστίθενται οι παράγραφοι: 
8. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται: 
α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέ-

ταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα 
καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία 
όπου αυτή απαιτείται. 

β) Να έχει κατατεθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό 
αγγλικής, όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής 
στο πρόγραμμα. 

γ) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις 
προς το Πρόγραμμα. 

9. Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ’ έτος αποφασίζο-
νται από τη Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν εισήγησης 
της Σ.Ε. του Προγράμματος. 

10. Οι φοιτητές του προγράμματος Πλήρους Φοίτησης 
μπορούν, στο πλαίσιο των σπουδών τους, να κάνουν 
Πρακτική Άσκηση μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος 
τους στη Γ.Σ. του Τμήματος κατόπιν έγκρισης από την Σ.Ε. 
του προγράμματος, και εφόσον υπάρχει φορέας απα-
σχόλησης. Η Πρακτική Άσκηση θα λαμβάνει χώρα μετά 
το τέλος της διδακτικής περιόδου, κατά την διάρκεια 
συγγραφής της διπλωματικής τους εργασίας. 

11. Η τελική επιλογή των φοιτητών που θα κάνουν 
πρακτική άσκηση θα γίνεται από τον φορέα απασχό-
λησης με βάση τα βιογραφικά των υποψηφίων ή/και 
προσωπική συνέντευξη. 

12. Η Πρακτική Άσκηση δεν θα αποτελεί προϋπόθεση 
για την ολοκλήρωση σπουδών στο Πρόγραμμα, αλλά θα 
αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

1. Εισαγωγή στη Στατιστική (Ελάχιστες διδακτικές ώρες 
15) 

2. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική θεωρία (Ελάχιστες 
διδακτικές ώρες 15) 

Αλλάζουν οι κάτωθι τίτλοι μαθημάτων 
1) Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική αλλάζει σε 

Βιομηχανική Οργάνωση και Στρατηγική.
2) Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις αλλάζει σε Θεω-

ρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις με εφαρμογές 
στα Οικονομικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ 
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Αριθμ. 15386 (4)
     Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 5022/26-4-2018

απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-

ου Κρήτης με τίτλο «Επανίδρυση Διατμηματι-

κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» (Β΄ 1789) 

των Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας του Πανεπι-

στημίου Κρήτης, σε εφαρμογή του ν. 4485/2017

(Α΄ 114)» και της υπ’ αρ. 7139/30-5-2018 απόφα-

σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(Β’ 2208) με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» των Τμημάτων Βι-

ολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 445η/19.11.2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α΄ 239) περί καθορισμού του τίτ-

λου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστη-
μίου, το ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α’ 310), 
το ν. 259/1976 (Α΄ 25) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(Α΄ 48) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου 
Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. Την υπ’ αρ. Γενικού Πρωτοκόλλου 9885/4-9-2020 
(ΑΔΑ: 9Κ3Π469Β7Γ-127) πράξη συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2020-21, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2, εδ. ιζ, ιη, του 
άρθρου 31, παρ. 1 του άρθρου 32, παρ. 5 και του άρθρου 
45, παρ. 1, εδ. στ του ν. 4485/2017.

5. Την υπ’ αρ. Γεν. 5022/26-4-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β΄ 1789) με τίτλο 
«Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» 
των Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε εφαρμογή του ν. 4485/2017» (Α΄ 114).

6. Την υπ’ αρ. Γεν. 7139/30-5-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β΄ 2208) με τίτλο 
«Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» των Τμημάτων Βιο-
λογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα 
με το ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

7. Το απόσπασμα πρακτικών της 1ης/12-11-2020 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Ε.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το υπ’ αρ. Γεν. 13350/12-11-2020 έγγραφο της 
Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιω-
άννας Τζανταρολάκη.

9. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
του ανωτέρω Προγράμματος, (συνεδρίαση 3-9-2020).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, τροποποιούμε:

α) την υπ’ αρ. Γεν. 5022/26-4-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β΄ 1789) με τίτλο 
«Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» 
των Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» στο άρ-
θρο 6 πίνακας μαθημάτων του 1ου εξαμήνου, ο οποίος 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS συνολικά)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (υποχρεωτικά) ECTS

1. Οι πρωτεΐνες στο ενδο- και εξωκυτταρικό 
περιβάλλον 3

2. Δομική Βιοτεχνολογία 4

3. Νανοβιοτεχνολογία  4

4. Βιοπληροφορική 4

5. Τεχνολογίες παραγωγής πρωτεϊνών 3

6. Εφαρμογές πρωτεϊνών στη Βιοτεχνολογία 
και στις επιστήμες υγείας 4

7. Τεχνολογίες ανάπτυξης φαρμάκων 4

8. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 4

και,
β) την υπ’ αρ. Γεν. 7139/30-5-2018 απόφαση της Συ-

γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β΄ 2208) με τίτλο 
«Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» των Τμημάτων 
Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμ-
φωνα με τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» στο άρθρο 4 πίνακας 
μαθημάτων του Α’εξαμήνου ο οποίος διαμορφώνεται 
ως ακολούθως:

Α’ Εξάμηνο (30 ECTS συνολικά)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (υποχρεωτικά) ECTS

1. Οι πρωτεΐνες στο ενδο- και εξωκυτταρικό 
περιβάλλον 3

2. Δομική Βιοτεχνολογία 4

3. Νανοβιοτεχνολογία 4

4. Βιοπληροφορική 4

5. Τεχνολογίες παραγωγής πρωτεϊνών 3

6. Εφαρμογές πρωτεϊνών στη Βιοτεχνολογία 
και στις επιστήμες υγείας 4

7. Τεχνολογίες ανάπτυξης φαρμάκων 4

8. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 4
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Τα λοιπά αναφερόμενα στην υπ’ αρ. Γεν. 5022/26-
4-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Β΄ 1789) και στην υπ’ αρ. Γεν. 7139/30-5-2018 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης
(Β΄ 2208) παραμένουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ  

I

Αριθμ. 15387 (5)
    Μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης 

Ε.Δ.Ι.Π. από τις διαθέσιμες του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-

παίδευσης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 447η/15.12.2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α΄ 239) περί καθορισμού του τίτ-

λου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστη-
μίου, το ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α’ 310), 
το ν.259/1976 (Α΄ 25) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(Α΄ 48) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου 
Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
677) διαπιστωτική πράξη της Νίκης Κεραμέως, Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη 
και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. Την υπ’  αρ. Γενικού 9885/4-9-2020 (ΑΔΑ: 9Κ3Π
469Β7Γ-127) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 
του ν. 4235/2014 (Α΄32).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4452/2017 

(Α’17).
7. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Οδηγίες σχετικά με 
την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων 
στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφο-
ρούν στις κατηγορίες Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.» (Α΄ 83) και 
την υπό στοιχεία 35125/Ζ2/1-3-2018 αναδιατύπωσή της.

8. Την υπό στοιχεία 59950/Ζ2/6-4-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οδη-
γίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των 
περιεχόμενων στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017 διατάξε-
ων".…» (Α’ 17).

9. Το υπ’ αρ. Γεν. 14800/9-12-2020 έγγραφο της Ανα-
πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού, 
Μαρίας Μουζουράκη.

10. Το γεγονός ότι ότι η Σχολή Επιστημών Αγωγής στην 
από 4-11-2020 συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα 
της Αργυρούδη.

11. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Ε.Δ.Ι.Π. στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 
από τις υφιστάμενες κενές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του Πανεπιστημίου Κρήτης προκειμένου να εκδοθεί 
στη συνέχεια η σχετική Πρυτανική Πράξη ένταξής της 
Μαρίας Αργυρούδη σε θέση της κατηγορίας αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ρέθυμνο, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ    

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