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14 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5651/27.07.2018 (Β’ 3998)
απόφασης της 16ης/05.07.2018/18 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 5618/27.07.2018 (Β’ 3785)
απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/11 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) που αφορά στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» των Τμημάτων
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει
τροποποιηθεί από την υπ΄αρ. 7197/21.11.2019
(Β’ 4493) απόφαση της 2ης/07.11.2019/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α., από την
υπ΄αρ. 3316/16.06.2020 (Β’ 2620) απόφαση της
9ης/21.05.2020/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Ο.Π.Α. και από την υπ΄αρ. 4139/14.09.2021
(Β’ 4647) απόφαση της 18ης/26.08.2021/14 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α.
Τροποποίηση της υπ’αρ. 6220/24.11.2020 (Β’5322)
απόφασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 4η/12.11.2020/22)
περί αντικατάστασης της υπ’ αρ. 5144/12.07.2018
(Β’ 3347) απόφασης της 16ης/05.07.2018/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον κανονισμό
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική
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4

Ένταξη Μπαλάσκα Δήμητρας, μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου που υπηρετεί σε οργανική θέση
μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σε κενή
οργανική θέση μόνιμου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

5

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Σαρακατσιάνου Βασιλικής, μέλους Ε.ΔΙ.Π.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1393
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5651/27.07.2018 (Β’
3998) απόφασης της 16ης/05.07.2018/18 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), που αφορά στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» 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. τις διατάξεις του ν. 4386/2016, «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
3. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),
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5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),
6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών- Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινήσεις 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: ΨΧΩ7469Β4ΜΜ3Β) πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
03.01.2022,
8. την υπ’ αρ. 5584/26.07.2018 (Β’ 3841) απόφαση της
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ.
Συνεδρίασης 17η/10-16.07.2018/23α) που αφορά στην
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών,
9. την υπ’ αρ. 5651/27.07.2018 (Β’ 3998) απόφαση
της 16ης/05.07.2018/18 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) που
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
10. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (συνεδρία
7η/02.02.2022/Β2), που αφορά στην τροποποίηση του
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
11. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση του άρθρου 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» και την προσθήκη παρ. 2
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στο άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» στην υπ’
αρ. 5651/27.07.2018 (Β’ 3998) απόφαση της υπ’ αρ.
16ης/05.07.2018/18 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ως ακολούθως:
Το άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ»
έχει ως εξής:
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017.
2. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
3. Το Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση θα δέχεται έως είκοσι πέντε (25) για το πρόγραμμα πλήρους
φοίτησης και έως είκοσι πέντε (25) για το πρόγραμμα
μερικής φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί είκοσι οκτώ (28) διδάσκοντες. Αυτό
αντιστοιχεί σε περίπου δύο (2) φοιτητές ανά διδάσκοντα.
Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΟΠΑ με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, το Π.Μ.Σ. δύναται να
δέχεται 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
εγγράφονται 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 προσδιορίζονται σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη συμφωνία με το ίδρυμα της αλλοδαπής και
τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι περίπου εκατόν εβδομήντα επτά (177) ανά έτος
σε σχέση με τον αριθμό των περίπου διακοσίων τριάντα
ενός (231) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των
δεκαοκτώ (18) διδασκόντων του Τμήματος. Τα ανωτέρω
στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται
στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.
Η παρ. 2 που προστίθεται στο άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» έχει ως εξής:
2. Η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4, δύναται
να εφαρμοστεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους
2021-2022.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022
Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 1395
(2)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 5618/27.07.2018 (Β’ 3785)
απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/11 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» των Τμημάτων
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει
τροποποιηθεί από την υπ΄αρ. 7197/21.11.2019
(Β’ 4493) απόφαση της 2ης/07.11.2019/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α., από την
υπ΄αρ. 3316/16.06.2020 (Β’ 2620) απόφαση της
9ης/21.05.2020/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Ο.Π.Α. και από την υπ΄αρ. 4139/14.09.2021
(Β’ 4647) απόφαση της 18ης/26.08.2021/14 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37,
43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν,
2. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν,
3. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» , (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν,
4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως
τροποποιήθηκαν,
5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),
6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία:
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α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 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: ΨΧΩ7469Β4ΜΜ3Β) πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
03.01.2022,
8. την υπ’ αρ. 5055/10.07.2018 (Β’ 3323) απόφαση
Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06- 02.07/2018/8)
περί επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Π.Μ.Σ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 5525/05.09.2019
(Β’ 3465) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 15η/18.07.2019/9),
την υπ’ αρ. 3310/16.06.2020 (Β’ 2635) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 8η/07.05.2020/11) και την υπ’ αρ. 3173/15.07.2021
(Β’ 3465) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 17η/01.07.2021/8),
9. την υπ’ αρ. 5618/27.07.2018 (Β’ 3785) απόφαση της
17ης/10-16.07.2018/11 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) που
αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων
με Διεθνή Προσανατολισμό» των Τμημάτων Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
10. την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (συνεδρία 7η/23.02.2022/2α) του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά
στην τροποποίηση του άρθρου 4 και 18 του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό»,
11. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
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και τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
Την προσθήκη της παρ. 5 στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ» και την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 18
«ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» της υπ’ αρ. 5618/27.07.2018
(Β’ 3785) απόφασης της 17ης/10- 16.07.2018/11 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ο.Π.Α.) που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό»
των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί από
την υπ’ αρ. 7197/21.11.2019 (Β’ 4493) απόφαση της
2ης/07.11.2019/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Ο.Π.Α., από την υπ’ αρ. 3316/16.06.2020 (Β’ 2620) απόφαση της 9ης/21.05.2020/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Ο.Π.Α. και από την υπ’ αρ. 4139/14.09.2021 (Β’ 4647)
απόφαση της 18ης/26.08.2021/14 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α., ως ακολούθως:
Στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ»
προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:
5. Στο πλαίσιο συνεργασίας του Ο.Π.Α. με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, το Π.Μ.Σ. δύναται
να δέχεται φοιτητές των ιδρυμάτων αυτών, επιπροσθέτως των εισακτέων των παρ.1 και 2 και καθ’ υπέρβαση
των ορίων του προηγούμενου εδαφίου. Οι φοιτητές
αυτοί πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 5 και
εγγράφονται 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 προσδιορίζονται 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 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» προστίθεται
παράγραφος 3 η οποία έχει ως εξής:
3. Η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 4 Κατηγορίες
και αριθμός εισακτέων, δύναται να εφαρμοστεί από το
εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022
Ο Πρύτανης
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Αριθμ. 1396
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6220/24.11.2020 (Β’
5322) απόφασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
4η/12.11.2020/22) περί αντικατάστασης της
υπ’ αρ. 5144/12.07.2018 (Β’ 3347) απόφασης της
16ης/05.07.2018/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που
αφορά στον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ.
στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 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, όπως τροποποιήθηκαν,
2. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
3. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),
5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),
6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 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: ΨΧΩ7469Β4ΜΜ3Β) πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
03.01.2022,
8. την υπ’ αρ. 4521/22.06.2018 (Β’ 2727) απόφαση
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 12η/24.04.2018/4) που αφορά
στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική
Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
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Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2007/02.04.2020 (Β’ 1517) απόφαση
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Αρ. Συνεδρίασης 6η/20.02.2020/11) και με την με την υπ’
αρ. 5960/09.11.2020 (Β’ 5078) απόφαση της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 2η/25.09.2020/20),
9. την υπ’ αρ. 6220/24.11.2020 (Β’ 5322) απόφαση
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίαση 4η/12.11.2020/22) περί αντικατάστασης
της υπ’ αρ. 5144/12.07.2018 (Β’ 3347) απόφασης της
16ης/05.07.2018/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον
κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική»
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
10. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (συνεδρία
6η/24.02.2022/Β1), που αφορά στην τροποποίηση του
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ.
στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
11. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
Την προσθήκη της παρ. 4 στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» και παρ. 3 άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» στην υπ’ αρ. 6220/24.11.2020
(Β’ 5322) απόφαση Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 4η/12.11.2020/22) περί
αντικατάστασης της υπ’ αρ. 5144/12.07.2018 (Β’ 3347)
απόφασης της 16ης/05.07.2018/7 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που
αφορά στον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:
Η παρ. 4 που προστίθεται στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» έχει ως εξής:
4. Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΟΠΑ με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, το Π.Μ.Σ. δύναται να
δέχεται φοιτητές των ιδρυμάτων αυτών, επιπροσθέτως
των εισακτέων των παραγράφων 1, 2 και 3. Οι φοιτητές
αυτοί πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 5 και
εγγράφονται 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 προσδιορίζονται σύμφωνα με τους όρους που δι-
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έπουν τη συμφωνία με το ίδρυμα της αλλοδαπής και
τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η παρ. 3 που προστίθεται στο άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» έχει ως εξής:
3. Η τροποποίηση του άρθρου 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, παρ. 4, δύναται να εφαρμοστεί
από το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 32058
(4)
Ένταξη Μπαλάσκα Δήμητρας, μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου που υπηρετεί σε οργανική θέση
μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σε κενή
οργανική θέση μόνιμου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195)
και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 29, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την περ. α της παρ. 9 του
άρθρου 27 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 79, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με
την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’ 193),
την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και
του εδαφ. αα της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4559/2018 (Α’ 142).
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως την παρ. 15
του άρθρου 15.
3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και
ιδίως το εδαφ. α της παρ. 1 των άρθρων 1, 2, 3.
4. Την περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’ 32).
5. Την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις» (Α’ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
6. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
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7. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 18
του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και παρ. 4 περιπτ.
14, 3 παρ. 1 και παρ. 4, 4 και 5 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
(Α’ 112) και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 5, της
παρ. 2 του άρθρου 7 και των παρ. 5, 9 και 10 του άρθρου
9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
10. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση
της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις» (Α’ 237), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 26 του ν. 4440/2016
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στην Δημόσια Διοίκηση
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόβλεψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 224).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική
και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του
Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α’ 99) και ιδίως τις παρ. 1 και 2 και των άρθρων 1.
12. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Την υπ’ αρ. 2/24009/29-3-2017 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
14. Την υπ’ αρ. 64283/27-08-2021 αίτηση της Μπαλάσκα Δήμητρας του Παναγιώτη με συνημμένα δικαιολογητικά, αναφορικά με αίτημα ένταξής της σε οργανική
θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
15. Την υπ’ αρ. 14/08-10-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με την οποία ορίστηκε η τριμελής εισηγητική
επιτροπή καθώς και τα τρία (3) μέλη Ε.ΔΙ.Π. που συμμετείχαν στο αρμόδιο για την κρίση όργανο.
16. Το υπ’ αρ. 91839/25-10-2021 διαβιβαστικό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, στο οποίο επισυνάπτεται
η με ημερομηνία 06-08-2020 ομόφωνη θετική εισηγητική έκθεσή της.
17. Την υπ’ αρ. 16/03-11-2021 (θέμα 1ο) απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η ένταξη
της Μπαλάσκα Δήμητρας σε οργανική θέση Ε.ΔΙ.Π. στον
Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης
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Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος, διότι διαθέτει
όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα.
18. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Μπαλάσκα Δήμητρας του Παναγιώτη, από το οποίο προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- Διορίσθηκε στο ΙΚΑ κατόπιν της υπό στοιχεία
Ρ07/61/07/02/2008 απόφασης (ΦΕΚ Διορισμού
123/2008) με βαθμό Δ’ στον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας. Με την υπό στοιχεία Ρ07/517/08/05/2008 απόφαση
του Διοικητή του ΙΚΑ τοποθετήθηκε στο ΙΚΑ Τ.Μ.Υ. Νέας
Ιωνίας. Ανέλαβε υπηρεσία την 6/5/2008.
- Μετατάχθηκε στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - Λογιστικού με μεταφορά της οργανικής της θέσης
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Ρ07/37/428572/45244/288-2013 απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
- Με την υπ’ αρ. 15264/27-4-2015 απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής τοποθετήθηκε στην Κεντρική
Υπηρεσία της Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ Αττικής και ανέλαβε υπηρεσία στις 5/5/2015 στο Τμήμα Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων,
- Μετατάχθηκε από την 1η ΥΠΕ Αττικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε κενή οργανική θέση μόνιμου
Διοικητικού Προσωπικού της κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με τον βαθμό Β και Μ.Κ 7,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 11692/13-3-2019 (Γ’ 609)
κοινή πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Διοικήτριας
της 1ης ΥΠΕ Αττικής. Παρουσιάστηκε και ανέλαβε Υπηρεσία στις 8-5-2019,
- Είναι κάτοχος:
• Πτυχίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Οργανισμών» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
(Ημερομηνία κτήσης Πτυχίου: 11-07-2012),
• Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων
Υγείας» (Ημερομηνία κτήσης Πτυχίου: 31-07-2014) Ημερομηνία αναγνώρισης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π: 48-4015/27-7-2015,
• Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημόσιων Οργανισμών
και Επιχειρήσεων» Πανεπιστημίου (Ημερομηνία κτήσης
Πτυχίου: 22-03-2017),
• Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής
Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών με
τίτλο «Αποτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής και του κόστους στην ελάχιστα επεμβατική
χειρουργική της σπονδυλικής στήλης» (Ημερομηνία κτήσης Διδακτορικού Διπλώματος: 23-06-2021).
19. Το γεγονός ότι, από την παρούσα πράξη προκαλείται δαπάνη στον Ειδικό Φορέα 1095-905 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
οικονομικού έτους 2022, όπως προκύπτει από την υπό
στοιχεία ΔΥ/06-12-2021 βεβαίωση του Τμήματος Μισθοδοσίας Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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20. Το γεγονός ότι, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
υφίσταται κενή οργανική θέση στη κατηγορία του μόνιμου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
21. Το υπ’ αρ. 98332/2-12-2021 (ορθή επανάληψη στις
23-12-2021) έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, αναφορικά με άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις περ. α της παρ. 3
του άρθρου 18 του ν. 4559/2018.
22. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/95/15511/Β1/11.02.2022
έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και
Μ.Π.Δ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο έχει γίνει σχετική πρόβλεψη ύπαρξης
πίστωσης στον Ειδικό Φορέα 1019-905 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 12 του
π.δ. 80/2016 (Α’ 145).
23. Την υπό στοιχεία 125788/Z1/06-08-2019 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Y.Ο.Δ.Δ. 564).
24. Την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650), αποφασίζουμε:
Την ένταξη της Μπαλάσκα Δήμητρας του Παναγιώτη,
η οποία υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε κενή οργανική
θέση μόνιμου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, διότι κατέχει τα τυπικά προσόντα της περ. γ της
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 876/09-03-2022).
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 24 Μαρτίου 2022
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 32115
(5)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Σαρακατσιάνου Βασιλικής, μέλους Ε.ΔΙ.Π.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
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2. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
5. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή
των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83) "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις", που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».
6. Την υπό στοιχεία 125788/Z1/06-08-2019 (Y.Ο.Δ.Δ.
564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
7. Την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.
650) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής».
8. Την υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 (Β’ 4621) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής».
9. Την υπ’ αρ. 11107/14-02-2022 αίτηση της Σαρακατσιάνου Βασιλικής για καθορισμό του γνωστικού της
αντικειμένου.
10. Το με ημερομηνία 15-02-2022 πρακτικό του Τομέα «Εικαστικών και Κινούμενης Εικόνας» του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πα.Δ.Α. με
το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Τομέα που υπηρετεί
η Σαρακατσιάνου Βασιλική για τον καθορισμό του γνωστικού της αντικειμένου.
11. Την υπ’ αρ. 3/01-03-2022 (θέμα 5ο) πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, σχετικά
με τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της Σαρακατσιάνου Βασιλικής.
12. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Σαρακατσιάνου Βασιλικής του Ματθαίου, από το οποίο προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: α) με την υπό
στοιχεία 87488/Ζ2/07-07-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρθρ.
33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 4 του αρθρ. 20 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1169/τ.Γ’ στις 23-07-2020, μετατάχθηκε σε συνιστώμενη - με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης και της δαπάνης μισθοδοσίας της - οργανική θέση μονίμου μέλους της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) β) με την υπ’ αρ.
57736/06-07-2021 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εντάχθηκε στο Τμήμα
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, γ) είναι κάτοχος Πτυχίου τμήματος
Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ημερομηνία κτήσης Πτυχίου: 30-04- 1993), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην ειδικότητα
«Ιστορία Νεότερης Τέχνης» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιστορίας - Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ημερομηνία Απονομής Μ.Δ.Ε.:
12-12-1998) και Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο διδακτορικής διατριβής «Η Αφαίρεση στη Νεότερη
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Ελληνική Τέχνη» (Ημερομηνία Αναγόρευσης: 8-10-2004)
διαπιστώνουμε:
Τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Ματθαίου, μόνιμου μέλους
της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
του Ιδρύματος, ως εξής:
«Ιστορία της Τέχνης»
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 24 Μαρτίου 2022
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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