
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Θεάτρου της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

2 Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης Καθηγήτριας 
Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση.

3 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Καθηγή-
τριας Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Καθηγη-
τή Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας της Σχο-
λής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση.

5 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση 
Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’  αρ. 11482/ 
07.06.2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου (Β’ 3095).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.2778 (1)
   Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρε-

τούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Θεάτρου της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 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 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γ΄ 993).

5. Την υπ’ αρ.  4159/16-10-2017 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Α.Π.Θ.  (ΑΔΑ: Ψ41Τ46Ψ8ΧΒ-1Κ3).

6. Την αίτηση της Αλίκης Συμεωνάκη του Αντωνίου 
μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Θεάτρου, για τον καθορισμό 
του γνωστικού αντικειμένου του. 

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεά-
τρου (αριθμ. συνεδρ. 276/7-9-2021), για τον καθορισμό 
γνωστικού της Αλίκης Συμεωνάκη του Αντωνίου, μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Θεάτρου, λαμβάνοντας υπόψη το 
διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο και τους με-
ταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (έγγραφο του Τμήματος 
Θεάτρου υπ’ αρ. 2281/7-9-2021).

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

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αλίκης Συμεωνάκη 
του Αντωνίου, υπηρετούντος μέλους του Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος 
Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: «Δη-
μιουργική Γραφή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
Ι

   Αριθμ. 138 (2)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης Καθηγήτρι-

ας Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας της Σχο-

λής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Την υπ’ αρ. 5327/30-5-2019 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του 
πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με τον ν. 4610/2019» (Β΄ 2151).

3. Την υπ’ αρ. 5329/30-5-2019 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των 
Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτι-
κής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με τον ν. 4610/2019» (Β΄ 2155).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις της περ. ββ’ της παρ. 4 του άρθρου 18 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

7. Την υπ’ αρ. 1373/01-07-2021 αίτηση της Θεανούς 
Λαζαρίδου του Βασιλείου, για μετατροπή της θέσης της, 
από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π. βαθ-
μίδας Καθηγητή.

8. Την υπ’ αρ. 6743/07-07-2021 (ΑΔΑ ΨΣ60469Β7Κ-
ΓΝΖ) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας «Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Κρί-
σης για μετατροπή προσωποπαγών θέσεων μελών ΔΕΠ 
στο Τμήμα Γεωπονίας σε οργανικές θέσεις της ίδιας Βαθ-
μίδας».

9. Την απόφαση της Επταμελούς Επιτροπής κρίσης 
υπ’ αρ. 1449/28-07-2021, του Τμήματος Γεωπονίας για 
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της καθηγή-
τριας Α’ βαθμίδας Θεανούς Λαζαρίδου του Βασιλείου, 
του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την 
οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων 
προσόντων της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης 
γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 
4009/2011 (Α΄ 195), σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας.

10. Το υπ’ αρ. 1451/28-07-2021 (Α.Π.7333/29-07-2021) 
έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας, με το οποίο διαβιβά-
στηκε ο φάκελος μετατροπής της προσωπαγούς θέσης 
της Θεανούς Λαζαρίδου σε τακτική οργανική θέση του 
Πανεπιστημίου.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

12. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουρ-
γική απόφαση, με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου, Κα-
θηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από 
1-9-2019 έως 31-8-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

13. Την υπ’ αρ. 7680/30-08-2021 (ΑΔΑ 6Π38469Β7Κ-
ΗΚΤ) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπό-

μενος από την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4610/2019 
έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγή-
τριας Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας Θεανούς Λαζαρίδου του Βασιλείου, σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 134 (3)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Καθη-

γήτριας Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας 

της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργα-

νική θέση. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Την υπ’ αρ. 5327/30-5-2019 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του 
πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με τον ν. 4610/2019» (Β΄ 2151).

3. Την υπ’ αρ. 5329/30-5-2019 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των 
Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτι-
κής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με τον ν. 4610/2019» (Β΄ 2155).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195).

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις της περ. ββ’ της παρ. 4 του άρθρου 18 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

7. Την υπ’ αρ. 1308/08-06-2021 αίτηση της Αικατερίνης 
Μέλφου του Κωνσταντίνου, για μετατροπή της θέσης 
της, από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π. 
βαθμίδας Καθηγητή.

8. Την υπ’ αρ. 6743/07-07-2021 (ΑΔΑ ΨΣ60469Β7Κ-
ΓΝΖ) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας «Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Κρί-
σης για μετατροπή προσωποπαγών θέσεων μελών ΔΕΠ 
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στο Τμήμα Γεωπονίας σε οργανικές θέσεις της ίδιας βαθ-
μίδας».

9. Την  υπ’ αρ. 1449/28-07-2021 απόφαση της Επταμε-
λούς Επιτροπής κρίσης, του Τμήματος Γεωπονίας για τη 
μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της καθηγήτριας 
Α’ βαθμίδας Αικατερίνης Μέλφου του Κωνσταντίνου, του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την 
οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων 
προσόντων της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης 
γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄195), σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας.

10. Το υπ’ αρ. 1451/28-07-2021 (Α.Π.7333/29-07-2021) 
έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας, με το οποίο διαβιβά-
στηκε ο φάκελος μετατροπής της προσωπαγούς θέσης 
της Αικατερίνης Μέλφου σε τακτική οργανική θέση του 
Πανεπιστημίου.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

12. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουρ-
γική απόφαση, με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου, Κα-
θηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από 
1-9-2019 έως 31-8-2022 (Υ.Ο.ΔΔ. 709).

13. Την υπ’ αρ. 7681/30-08-2021 (ΑΔΑ 95ΛΡ469Β7Κ-
9ΥΩ) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπό-
μενος από την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4610/2019 
έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγή-
τριας Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας Αικατερίνης Μέλφου του Κωνσταντίνου, 
σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 136 (4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Καθηγη-

τή Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας της Σχο-

λής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Την υπ’ αρ. 5327/30-5-2019 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του 
πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με τον ν. 4610/2019» (Β΄ 2151).

3. Την υπ’ αρ. 5329/30-5-2019 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των 
Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτι-
κής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με τον ν. 4610/2019» (Β΄ 2155).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις της περ. ββ’ της παρ. 4 του άρθρου 18 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

7. Την υπ’ αρ. 1311/09-06-2021 αίτηση του Φωκίωνα 
Παπαθανασίου του Χαραλάμπους, για μετατροπή της 
θέσης του, από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση 
Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή.

8. Την υπ’ αρ. 6743/07-07-2021 (ΑΔΑ ΨΣ60469Β7Κ-
ΓΝΖ) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας «Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης των αιτή-
σεων καθηγητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για μετατροπή των 
θέσεών τους από προσωποπαγείς σε οργανικές».

9. Την υπ’ αρ. 1449/28-07-2021 απόφαση της Επταμε-
λούς Επιτροπής κρίσης, του Τμήματος Γεωπονίας για τη 
μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή Α’ 
βαθμίδας Φωκίωνα Παπαθανασίου του Χαραλάμπους, 
του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την 
οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων 
προσόντων της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης 
γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

11. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουρ-
γική απόφαση, με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου, Κα-
θηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από 
1-9-2019 έως 31-8-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

12. Την υπ’ αρ. 7682/30-08-2021 (ΑΔΑ 6ΞΣΤ469Β7Κ-Φ43) 
Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος 
από την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4610/2019 έλεγχος 
νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή 
Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεω-
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πονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας Φωκίωνα Παπαθανασίου του Χαραλάμπους, σε 
μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 5317/Φ20 (5)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση 

Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολο-

γία». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15, 32 και της παρ. 2 
του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄114).

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
(Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινω-
νίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις».

5. Την υπό  στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ-
846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 8389/
Φ20/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Γ046ΜΗ2Ι-ΔΣΝ) 7η τροποποί-
ηση της Συγκλήτου.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση υπό στοιχεία 40/
Θ2.1/12-03-2021 πράξης με θέμα το κοινό ΠΜΣ του 
Τμήματος με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

7. Την με ημερ. 08-02-2021 απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με θέμα το 
κοινό ΠΜΣ με τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματο-
οικονομική Τεχνολογία» σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Δι-
οίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου.

8. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση υπό στοιχεία 
41/Θ1/16-03-2021 πράξης με θέμα το Διιδρυματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Ανά-
λυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία».

9. Την με ημερ. 08-02-2021 απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου με θέμα το Διιδρυματικό πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση Δεδο-
μένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» (MSc in «Data 
Analytics and Financial Technology) με το Τμήμα Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

10. Την με ημερ. 17-02-2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με θέμα την Ίδρυ-
ση του Διιδρυματικού προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων και 
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» με το Τμήμα Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

11. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στη συνεδρίαση υπό στοιχεία 3/Θ1/22-03-2021 
πράξη με θέμα το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων 
και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία».

12. Τη μελέτη σκοπιμότητας.
13. Την «Έκθεση Βιωσιμότητας - Προϋπολογισμός».
14. Την Έκθεση για τις βασικές υποδομές και αιτιολό-

γηση για το ποσοστό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
15. Τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό Λειτουργίας.
16. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ελ-

ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Τμήμα Διοικητι-
κής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής) και του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και 
Τμήμα Πληροφορικής).

17. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την 
οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 633).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση Δεδομέ-
νων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» μεταξύ των 
Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου και των Τμημάτων Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικών και Πληροφορικής του Πανε-
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πιστημίου Νεάπολις Πάφου, από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επι-
στημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου και τα Τμήματα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής και Πληροφορικής του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις Πάφου, λειτουργούν από το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση 
Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» (MSc 
Data Analytics and Financial Technology) σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής. Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουρ-
γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ότι 
προβλέπουν οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο -Σκοπός

Το Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικο-
νομική Τεχνολογία» αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού 
επιπέδου έρευνας και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο 
επιστημονικό πεδίο των χρηματοοικονομικών και της 
πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών 
μέσω των δέκα προσφερόμενων μαθημάτων.

Σκοπός του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της 
έρευνας και της υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των 
πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές 
συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, σε θέματα συναφή 
με τα αντικείμενα της «Ανάλυσης Δεδομένων και Χρη-
ματοοικονομικής Τεχνολογίας».

Ειδικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στό-
χους: α) Την προετοιμασία φοιτητών για την στελέχωση 
σε υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών/οικονομικών 
τμημάτων ή/και διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου 
τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. β) Την κατάρτιση 
ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη δια-
δικασία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (Βig Data) και 
τη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή χρηματοοικο-
νομικών λύσεων (Financial Technology ή FinTech), λόγω 
της πρωτοφανούς κλίμακας δεδομένων που παράγονται 
καθημερινά, καθώς και τις ανάγκες ανάλυσης των δεδο-
μένων για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης στους τομείς 
των χρηματοοικονομικών.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλω-
μα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο Ανάλυση Δεδομένων και 
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (MSc Data Analytics and 
Financial Technology). Ο Μεταπτυχιακός αυτός τίτλος 
θα είναι ενιαίος. Το ΜΔΕ συνοδεύεται από παράρτημα 
σπουδών το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφι-
ος, την διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος 

σπουδών και την βαθμολογία του σύμφωνα με το Ευρω-
παϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων υποψηφίων - 
Διαδικασίες επιλογής Φοιτητών

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από όλα τα 
Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, που είναι συναφή με το ευ-
ρύτερο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής ή/και 
των χρηματοοικονομικών ή άλλων συναφών γνωστικών 
αντικειμένων. Μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι άλλων 
Τμημάτων μετά από σχετική αιτιολόγηση.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, οι υποψη-
φιότητες ελέγχονται από την κατά περίπτωση αρμόδια 
Σ.Ε., η οποία ορίζεται από το αρμόδιο Όργανο. Οι υπο-
ψήφιοι προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον της 
κατά περίπτωση αρμόδιας Σ.Ε. κατά την ημέρα και ώρα 
που ορίζεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Οργάνου. 
Κατά τη συνέντευξη συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσια-
στικά προσόντα καθώς επίσης και η προσωπικότητα του 
υποψήφιου, η εν γένει ενημέρωσή του στο αντικείμενο 
της ειδίκευσης που επιθυμεί να ακολουθήσει, και η εν 
γένει ικανότητα του υποψηφίου να μπορέσει να παρα-
κολουθήσει επιτυχώς το Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διιδρυματι-
κού ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στο 
Πρόγραμμα καλύπτει κυρίως τη διδασκαλία των προ-
σφερόμενων μαθημάτων στα Α’ και Β’ εξάμηνα σπουδών. 
Η συμμετοχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο Πρόγραμμα καλύπτει κυρίως το Γ’ 
εξάμηνο σπουδών, στη διάρκεια του οποίου πραγματο-
ποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (ΔΕ) με την επίβλεψη ΔΕ από Μέλη ΔΕΠ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ. Είναι δυνατή η 
διδασκαλία μαθήματος (ή μέρος μαθήματος) του Α’ ή/και 
του Β’ εξαμήνου σπουδών από μέλη ΔΕΠ του ΕΛΜΕΠΑ με 
τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Είναι δυνατή η 
επίβλεψη ΔΕ από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6 
Δομή Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. στην «Ανάλυση Δεδο-
μένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» απαιτούνται 
συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που 
αντιστοιχούν σε 8 μαθήματα και στην εκπόνηση της δι-
πλωματικής εργασίας (ΔΕ).

Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε μάθημα διδάσκεται 
13 εβδομάδες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση 
του ΜΔΕ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
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μαθημάτων καθώς και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση 
της μεταπτυχιακής ΔΕ. Ο συνολικός αριθμός των μαθη-
μάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολου-
θήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8), τέσσερα μαθήματα 
στο Α’ εξάμηνο και τέσσερα μαθήματα στο Β’ εξάμηνο 
σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7.5) 

πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή ΔΕ αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, και προσφέρεται στο 
Γ’ εξάμηνο σπουδών. Το Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιείται 
στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται 
ως εξής (αναγράφονται οι τίτλοι των προσφερόμενων 
μαθημάτων στα Ελληνικά και Αγγλικά):

Α/Α  Όνομα Μαθήματος  ECTS

Α’ Εξάμηνο

1. Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Ελληνικό Πρόγραμμα) -Accounting & Financial 
Management (Program in English)

7.5

2. Ποσοτικές Μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική (Ελληνικό Πρόγραμμα)- Quantitative Methods 
in Finance (Program in English)

7.5

3. Τεχνικές Προγραμματισμού για επίλυση προβλημάτων (Ελληνικό Πρόγραμμα)-Problem 
Solving Programming (Program in English)

7.5

4. Τραπεζικό Μάνατζμεντ (Ελληνικό Πρόγραμμα)-Banking Operations and Management 
(Program in English)

7.5

Β’ εξάμηνο

5. Τεχνολογία Blockchain και Κρυπτονομίσματα (Ελληνικό Πρόγραμμα)- Blockchain and 
Cryptocurrencies (Program in English)

7.5

6. Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση υψηλών συχνοτήτων (Ελληνικό Πρόγραμμα)- Modelling 
High Frequency Finance (Program in English)

7.5

7. Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων (Ελληνικό Πρόγραμμα)- Data Analytics (Program in English) 7.5

8. Διασπαστικές Τεχνολογίες (Ελληνικό Πρόγραμμα) - Disruptive Technologies (Program in 
English)

7.5

9. Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης και Εφαρμογές (Ελληνικό Πρόγραμμα) -Trading Strategies and 
Applications (Program in English)

7.5

Γ’ Εξάμηνο

10. Διπλωματική Εργασία (Ελληνικό Πρόγραμμα)- Dissertation (Program in English) -(Κατ’ επιλογήν 
δυνατότητα ανάλογα με τη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος)

 30

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ ορίζεται σε σαράντα 
πέντε (45) φοιτητές ανά κύκλο σπουδών κατ’ ανώτατο 
όριο.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό των συνεργαζόμενων Τμημά-
των του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εμπλέκε-
ται ως εξής: (1) τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου κυρίως στη διδασκαλία των μαθημάτων του Α’ και 
Β’ εξαμήνου σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., (2) τα μέλη ΔΕΠ του Ελ-
ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κυρίως στην επίβλε-
ψη των Μεταπτυχιακών Εργασιών (Διπλωματική Εργασία 
του Γ’ εξαμήνου σπουδών) του Δ.Π.Μ.Σ. Τα γνωστικά αντι-
κείμενα των μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
των Πανεπιστημίων και η σχετική έρευνά τους καλύπτουν 
ολόκληρο το φάσμα των αντικειμένων που προβλέπεται 
στο Δ.Π.Μ.Σ. Η ενασχόληση των μελών ΔΕΠ του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ή και ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ, σύμ-
φωνα με τη κείμενη νομοθεσία, αφορά την επίβλεψη της 

Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) και πραγματοποιείται καθ’ 
υπέρβαση των διδακτικών τους καθηκόντων, μετά από 
σχετικές αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ. 
Είναι δυνατόν μέλη ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου ή και ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ, σύμφωνα με τη κείμενη νο-
μοθεσία, να συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθήματος/
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ. Είναι δυνατόν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου να συμμετέχουν στην επίβλεψη ΔΕ, με 
τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικών και Πληροφορικής του Πανεπιστη-
μίου Νεάπολις Πάφου είναι επαρκής για την κάλυψη των 
αναγκών της διδασκαλίας μαθημάτων του Α’ εξαμήνου 
και Β’ εξαμήνου σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, η υλικοτε-
χνική υποδομή των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι επαρκής για 
την κάλυψη των αναγκών της εκπόνησης των Μεταπτυχι-
ακών Εργασιών του τρίτου εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. Εφόσον 
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απαιτηθεί, όλες οι αναγκαίες συναντήσεις για τη διδασκα-
λία μαθημάτων ή/και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ερ-
γασίας πραγματοποιούνται σε χώρους αυτών (αίθουσες 
διδασκαλίας, σεμιναριακές αίθουσες και εργαστήρια), στις 
εγκαταστάσεις των Πανεπιστημίων. Μέσω της Βιβλιοθή-
κης και της ηλεκτρονικής υποδομής του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης (eclass), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε άλλες ελληνικές και 
ξένες βιβλιοθήκες, τράπεζες πληροφοριών κ.α.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας - Οικονομικοί Πόροι

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα καλύ-
πτεται με δίδακτρα.

Το κόστος διεξαγωγής του προσφερόμενου Δ.Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τε-
χνολογία (MSc Data Analytics and Financial Technology)» 
καλύπτεται από τέλη φοίτησης των φοιτητών τα οποία 
καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, σε 
συμφωνία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 
ανά ακαδημαϊκό έτος. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται 
από τους φοιτητές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Νεάπο-
λις Πάφου το οποίο έχει και την ευθύνη της συνολικής 
διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του Δ.Π.Μ.Σ. 
Τα έσοδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
για την εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Εργασιών του 
τρίτου εξαμήνου ανέρχονται σε ποσοστό 18.18% των 
συνολικών εσόδων του Προγράμματος μετά την αφαίρε-
ση του ποσού για τη χορήγηση των υποτροφιών από το 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και κατατίθενται άμεσα 
στον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
σύμφωνα με τις καταβολές των διδάκτρων στο Πανεπι-
στήμιο Νεάπολις Πάφου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία, τα έσοδα που λαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστήμιου κατανέμονται:

i) σε ποσοστό 30% στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανε-
πιστήμιο για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και 
ειδικότερα: α) 20% για την κάλυψη των λειτουργικών 
εξόδων του ιδρύματος με προτεραιότητα για ανάγκες 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που λει-
τουργούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο χωρίς 
τέλη φοίτησης και β) 10% για την κάλυψη των διαχειρι-
στικών εξόδων του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, και

ii) σε ποσοστό 70% στα Τμήματα Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας & Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για το 
έργο της υλοποίησης του προγράμματος της εκπόνησης 
των Μεταπτυχιακών Εργασιών του τρίτου εξαμήνου που 
ανατίθενται σε μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων, είτε και για κά-
λυψη γραμματειακής υποστήριξης.

Τα τέλη φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που 
ανέρχονται σε 5.500€ ανά φοιτητή, καταβάλλονται από τους 
φοιτητές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το 
οποίο έχει και την ευθύνη της συνολικής διοικητικής και οικο-
νομικής διαχείρισης. Οι δαπάνες υποτροφιών χορηγούνται 

από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το 
οποίο ως έχον την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, έχει 
υιοθετήσει το ισχύον για την χώρα του κανονιστικό και νο-
μοθετικό πλαίσιο και έχει λάβει την σχετική μέριμνα.

Η δαπάνη μετακίνησης και διαμονής των φοιτητών 
του Δ.Π.Μ.Σ. στις εγκαταστάσεις των Ιδρυμάτων, για 
οποιονδήποτε λόγο, θα βαρύνει τους ιδίους. Τα έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής του Διδακτικού, Επιστημο-
νικού και Διοικητικού προσωπικού, θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη 
της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
   Στην υπ’ αρ. 11482/07.06.2021 απόφαση της Συγκλή-

του του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3095), γίνονται οι πα-
ρακάτω διορθώσεις:

· στη σελίδα 39979 στην αριστερή στήλη στον 8ο στίχο 
εκ των κάτω διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «της έκτακτης συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου»

στο ορθό: «της συνεδρίασης της Συγκλήτου»
· στη σελίδα 39979 στη δεξιά στήλη στον 11ο στίχο εκ 

των κάτω διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης 

της Συγκλήτου»
στο ορθό: «απόφασης της συνεδρίασης της Συγκλή-

του»
· στη σελίδα 39979 στη δεξιά στήλη στον 19ο στίχο εκ 

των κάτω διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης» 
στο ορθό: «απόφασης της συνεδρίασης»
· στη σελίδα 39979 στη δεξιά στήλη στον 30ο στίχο εκ 

των κάτω διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης» 
στο ορθό: «απόφαση της συνεδρίασης»
· στη σελίδα 39980 στη δεξιά στήλη στον 9ο στίχο εκ 

των κάτω διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλή-

του»
στο ορθό: «συνεδρίασης της Συγκλήτου».

  (Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)   
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*02046030610210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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