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θεμα σελ. 8-9

Τα πανεπιστήμια

αλλάζουν  

επικαιροτητα σελ. 2 θεμα σελ. 10-11

ΟΠΑ Run

1.200 δρομείς, φοιτητές, καθηγητές, διοικητικό 
προσωπικό, κάτοικοι και επαγγελματίες της περιο-
χής, έτρεξαν για ένα «ζωντανό» Πεδίον του Άρεως.

η κοινοτητα μας σελ. 15

Η «arctos» του TEDxAUEB  
και οι «τροχιές»  
των 28 μελών της

Τιμητική διάκριση
παγκόσμιας εμβέλειας

Μια διαφορετική διοργάνωση για τις «ιδέες που 
αξίζει να διαδίδονται» στην Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων.

Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των 
ΗΠΑ εξελέγη ο καθηγητής του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
του Ιδρύματος κ. Αναστάσιος Ξεπαπαδέας.

ερευνα σελ. 4

Για δεύτερη χρονιά διοργανώθηκε από το ΟΠΑ μεγάλο συνέδριο για  
τα οικονομικά του αθλητισμού με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών από  
την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και αθλητικών παραγόντων.

Sports Analytics 
Workshop

 Νέα εποχή και νέες προκλήσεις ξεκινούν για τα πανεπιστήμια 
παγκοσμίως, που επεκτείνουν ταχύτατα τα διαδικτυακά προγράμ-
ματά τους.

 Ποιες ανάγκες θα κληθεί να απαντήσει το πανεπιστήμιο του 
μέλλοντος; Ποια είναι η εικόνα του ακαδημαϊκού χάρτη σε παγκό-
σμιο επίπεδο;

 Μια ένδειξη για τις τάσεις που θα διαμορφώσουν τις απαιτή-
σεις από την ανώτατη εκπαίδευση προσφέρουν οι διεθνείς δημο-
γραφικές τάσεις: ο γηράσκων πληθυσμός, η άνοδος του μέσου επι-
πέδου εκπαίδευσης και η δημογραφική ποικιλομορφία.

κάτι περισσότερο  
από ένας αγώνας δρόμου
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Ενυπόγραφα άρθρα και από-
ψεις δεσμεύουν μόνον τους 
συντάκτες τους. Επιτρέπεται η 
αναδημοσίευση οποιουδήποτε 
μέρους της ύλης της εφημερί-
δας, αρκεί να είναι ακριβής και 
να αναφέρεται η πηγή.
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εμμανουήλ Γιακουμάκης
Πρύτανης του ΟΠΑ

Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ
ο καθηγητής του ΟΠΑ Αναστάσιος Ξεπαπαδέας

Y ψιστη τιμή αποτελεί για το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών η εκλογή του καθη-
γητή του Τμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών κ. Αναστάσιου Ξεπαπαδέα ως μέ-
λους της Εθνικής Ακαδημίας Επιστη-
μών των ΗΠΑ (www.nasonline.org).
Η διάκριση αυτή απονέμεται σε εξέχο-
ντα μέλη της παγκόσμιας επιστημονι-
κής κοινότητας σε αναγνώριση του επι-
στημονικού τους έργου. Αποτελεί μια 
είδηση που δέχτηκε με υπερηφάνεια 
το ΟΠΑ, καθώς η διεθνής αυτή διάκρι-
ση δικαιώνει τις διαρκείς προσπάθειες 
των μελών της ακαδημαϊκής του κοινό-
τητας για την επίτευξη αριστείας.
Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών (NAS) 
των ΗΠΑ είναι ιδιωτική, μη κερδοσκο-
πική οργάνωση αποτελούμενη από κο-
ρυφαίους ερευνητές. Στόχος της είναι 
να αναζητά και να προωθεί την επι-
στήμη και την αριστεία μέσα από τα 
βραβεία της, τα προγράμματα και τις 
ειδικές δραστηριότητες που διοργα-
νώνουν τα μέλη της. Παράλληλα, από 
κοινού με τις Εθνικές Ακαδημίες Μη-
χανικών και Ιατρικής, παρέχει αντικει-
μενικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες 
συμβουλές για κρίσιμα θέματα προς 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και άλ-
λους οργανισμούς.
Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο πολίτες 
των ΗΠΑ όσο και υπήκοοι άλλων χω-
ρών εκλέγονται από την Εθνική Ακα-
δημία Επιστημών σε αναγνώριση των 
διακεκριμένων και συνεχιζόμενων 
επιτευγμάτων τους στην πρωτότυπη 
έρευνα. Η ιδιότητα μέλους θεωρείται 
μία από τις υψηλότερες τιμές που μπο-

ρεί να λάβει ένας επιστήμονας. Δεν εί-
ναι, άλλωστε, συμπτωματικό το γεγο-
νός ότι εκατοντάδες μέλη της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών έχουν επίσης τι-
μηθεί με βραβεία Νομπέλ.

Ο κ. Αναστάσιος Ξεπαπαδέας είναι κα-
θηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πο-
λιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών του 
ΟΠΑ. Υπήρξε Κοσμήτορας της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Πρόεδρος 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Οικονομικών Σπουδών του ίδιου 
πανεπιστημίου, όπως και Κοσμήτορας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
και διδακτορικού διπλώματος από το 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου του Μάντσεστερ και πτυ-
χίου Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

Στο παρελθόν υπήρξε Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων 
του Περιβάλλοντος και των Φυσικών 
Πόρων και Πρόεδρος Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ινστιτούτου Οικολογικών 
Οικονομικών Beijer της Βασιλικής Σου-
ηδικής Ακαδημίας Επιστημών.

Είναι συν-συντάκτης (co-editor) του 
περιοδικού «Environmental and Re-
source Economics», μέλος της συντα-
κτικής επιτροπής του «Annual Review 
of Resource Economics» και associ-
ate editor του περιοδικού «Dynamic 
Games and Applications». Διετέλεσε 
εκδότης του περιοδικού «Environment 
and Development Economics» από το 
2005 έως το 2014 και τώρα είναι μέ-
λος του συμβουλίου σύνταξης. Έχει 
επίσης διατελέσει συν-συντάκτης του 
«Journal of Environmental Economics 
and Management».

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρ-
θρων σε κορυφαία περιοδικά, ενώ έχει 
εκδώσει βιβλία σε διεθνείς και ελληνι-
κούς εκδοτικούς οίκους.

Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή 
επικεφαλής ερευνητής σε πληθώρα 
ερευνητικών προγραμμάτων που χρη-
ματοδοτούνται από την ΕΕ, την ελληνι-
κή κυβέρνηση ή ιδιωτικές πηγές στον 
τομέα της οικονομίας του περιβάλλο-
ντος και των φυσικών πόρων.

Η επικαιρότητα των τελευταί-
ων ημερών έδωσε στα μέλη 
της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας του Οικονομικού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών δύο λόγους για να 
χαρούν. Ο πρώτος: μια νέα υψηλή επι-
στημονική διάκριση παγκοσμίου επιπέ-
δου. Ένα από τα μέλη του Ιδρύματος, ο 
καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών κ. 
Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, εξελέγη μέ-
λος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών 
των ΗΠΑ. Ο δεύτερος: η προσφορά στη 
γειτονιά που μας φιλοξενεί. Ένα μεγάλο 
κοινωνικό κάλεσμα του Ιδρύματος που 
βρήκε αθρόα ανταπόκριση και ολοκλη-
ρώθηκε με μία επιτυχημένη αθλητική 
διοργάνωση, το OΠA Run, στο πολύπα-
θο Πεδίον του Άρεως.

Το πρώτο γεγονός μάς κάνει υπερήφα-
νους γιατί αποτελεί μεγάλη τιμή και 
υπενθυμίζει ότι το Οικονομικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών και τα μέλη του ερ-
γάζονται διαρκώς κάτω από αντίξοες 
συνθήκες με στόχο την αριστεία και τη 
διεθνή παρουσία. Η διάκριση αυτή απο-
νεμήθηκε σε έναν καθηγητή του Ιδρύ-
ματος με διεθνή αναγνώριση στα οι-
κονομικά του περιβάλλοντος και της 
κλιματικής αλλαγής. Πολύ μεγάλο μέ-
ρος του έργου του έχει εκπονηθεί στην 
Ελλάδα, αλλά κρίνεται και αξιολογείται 
ως παγκόσμιας εμβέλειας από τη διε-
θνή επιστημονική κοινότητα.

Από την άλλη πλευρά, για πρώτη χρο-
νιά φέτος ένας θεσμός που θα μείνει, το 
ΟΠΑ Run, αποτέλεσε μια αθλητική συνά-
ντηση με ιδιαίτερη σημασία και ξεχωρι-
στά μηνύματα. Το ΟΠΑ Run εντάσσεται 
στη στρατηγική κοινωνικής προσφοράς 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών και ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο 
Πεδίον του Άρεως με μεγάλη επιτυχία 
και μαζική συμμετοχή. Πιστοί στις ιδρυ-

ματικές μας αξίες, οργανώσαμε αυτόν 
τον «αγώνα δρόμου» για να δώσουμε το 
μήνυμα ότι το Πεδίον του Άρεως μπο-
ρεί να ξαναγίνει ένα πάρκο φιλόξενο, 
ανοιχτό σε όλους, ελκυστικό και αγα-
πητό στους νέους και στις νέες, όπως 
συμβαίνει με αντίστοιχα αστικά πάρκα 
σε μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Το πανεπιστήμιο ως θεσμός οφείλει 
να είναι παρόν στη γειτονιά και στον 
κόσμο. Να συμμετέχει στην παγκόσμια 
προσπάθεια για αναζήτηση της νέας 
γνώσης που θα συντελέσει στη βελτίω-
ση της ζωής του ανθρώπου αύριο και, 
παράλληλα, να νοιάζεται για την προ-
σφορά του στην τοπική κοινωνία σήμε-
ρα. Η έρευνα, η εκπαίδευση, η παιδεία 
και ο πολιτισμός διαμορφώνουν το αύ-
ριο, αλλά αντλούν δύναμη από το σή-
μερα. Γι’ αυτό, οι πολιτισμένοι λαοί σέ-
βονται και στηρίζουν τα πανεπιστήμιά 
τους.

Και στη γειτονιά, και στον κόσμο
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Επιστήμη... in brief

Α λλάζει ο χάρτης της ανώ-
τατης εκπαίδευσης της χώ-
ρας με μια νέα γεωγραφι-
κή κατανομή Τμημάτων και 

Σχολών. Κεντρικός πυρήνας της αλ-
λαγής αυτής είναι η αναβάθμιση των 
ΤΕΙ σε πανεπιστήμια.
Έτσι, μετά τη δημιουργία του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής από τα ΤΕΙ 
Αθήνας και Πειραιά, το υπουργείο 
Παιδείας παρουσίασε πρόσφατα νέο 
σχέδιο νόμου για τη συγχώνευση του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ 
Ηπείρου, ενώ φαίνεται ότι ακολου-
θούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (με 
τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Το εύλογο ερώτημα είναι ποιο θα εί-
ναι τελικά το νέο οικοδόμημα και κατά 
πόσον αυτό θα είναι βιώσιμο.
Βέβαια, μία σημαντική παράμετρος 
της όλης διαδικασίας που ενδιαφέ-
ρει το σύνολο των πανεπιστημίων της 
χώρας, αλλά και ολόκληρο το ακαδη-
μαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές, 
είναι η τήρηση αρχών και κανόνων 
ακαδημαϊκής τάξης και δεοντολογίας. 
Είναι ευνόητο ότι η έκβαση αυτής της 
διαδικασίας θα κρίνει το κύρος της 
ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, 
καθώς και των ίδιων των Ιδρυμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, για το πέρασμα 
στη νέα κατάσταση θα απαιτηθεί χρό-
νος και θα υπάρξει κόστος αλλαγής. 

Ιδιαίτερα όταν με τις μεταβολές αυ-
τές δημιουργούνται Ιδρύματα διπλά-
σια σε αριθμό Σχολών και πλήθος φοι-
τητών, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα 
χρειαστούν χρηματοδότηση και υπο-
δομές.
Οι Πρυτάνεις των ΑΕΙ, από την πλευ-
ρά τους, έχουν καθορίσει ως απαιτού-
μενα κριτήρια για τις συνεργασίες πα-
νεπιστημίων και ΤΕΙ να προβλέπεται 
ότι το γνωστικό αντικείμενο του υπό 
ένταξη Τμήματος ΤΕΙ εμπίπτει στη 
στρατηγική ανάπτυξης του πανεπι-
στημίου υποδοχής, όπως και το γνω-
στικό αντικείμενο και το πρόγραμμα 
σπουδών του να αντιστοιχούν σε διε-
θνώς καθιερωμένα πεδία πανεπιστη-
μιακού επιπέδου και να μην είναι υπο-
σύνολο αυτών.
Παράλληλα, τα πανεπιστήμια έχουν 
χαρακτηρίσει ως απαραίτητη προϋ-
πόθεση για τη μετάβαση μελών του 
εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ σε 
αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ πανεπι-
στημίων την αξιολόγησή τους με τις 
αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής και 
εξέλιξης που ισχύουν σε αυτά.
Πάντως, νομοθετικά η πρώτη απορ-
ρόφηση τεχνολογικού ιδρύματος από 
πανεπιστήμιο καταγράφεται στο νέο 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδεί-
ας που αφορά τη συνεργασία του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ 
της περιοχής.

Αλλάζει ο χάρτης της ανώτατης  
εκπαίδευσης της χώρας
Δόθηκε στη δημοσιότητα και δεύτερο σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Παιδείας, αυτήν τη φορά για τη συνεργασία  
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου.

Τ α ψηφιακά αγαθά είναι συχνά 
αποτέλεσμα ουσιαστικής καινο-
τομίας σε σχέση με τα αντίστοι-

χα φυσικά αγαθά. Εντούτοις, θεωρού-
νται λιγότερο πολύτιμα.

Σε πέντε πειράματα που διενεργήθη-
καν από τους Atasoy και Morewedge 
(2018) και δημοσιεύτηκαν στο «Journal 
of Consumer Research» [44 (6), pp. 

1343-1357] οι συμμετέχοντες πλή-
ρωσαν ή ήταν διατεθειμένοι να πλη-
ρώσουν περισσότερα χρήματα για να 
αγοράσουν φυσικά αγαθά από όσα για 
να αγοράσουν τα αντίστοιχα ψηφιακά 
(π.χ. βιβλία, φωτογραφίες, κινηματο-
γραφικές ταινίες). Το εύρημα αποδίδε-
ται στη δυνατότητα που παρέχουν τα 
φυσικά αγαθά για σύνδεση με τον εαυ-

τό (ψυχολογική ιδιοκτησία). Η υλική 
τους υπόσταση δίνει στους καταναλω-
τές μεγαλύτερη αίσθηση αντιλαμβανό-
μενου ελέγχου, διαμορφώνοντας έτσι 
μια ισχυρότερη σχέση ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό 
μπορεί να σημαίνει πως οι καταναλω-
τές δεν θα μπορέσουν να διαμορφώ-
νουν ιδιοκτησία για τις νέες έξυπνες 

τεχνολογίες (π.χ. αυτόνομα αυτοκίνη-
τα) στον ίδιο βαθμό που το κάνουν για 
τις αναλογικές ή τις ελεγχόμενες από 
τον άνθρωπο (π.χ. παραδοσιακά αυτο-
κίνητα). Επιπλέον, τα ευρήματα ίσως 
εξηγούν γιατί οι καταναλωτές θεω-
ρούν ηθικά μεμπτή την κλοπή φυσικών 
αγαθών, ενώ θεωρούν ηθικά αποδεκτή 
την κλοπή ψηφιακών αγαθών.

Πιο καινοτομικά,  
αλλά λιγότερο πολύτιμα  
τα ψηφιακά αγαθά
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Τ α Οικονομικά των Σπορ και η 
ραγδαία αύξηση εφαρμογών 
της Στατιστικής στον αθλη-
τισμό βρέθηκαν στο επίκε-

ντρο του 2ου συνεδρίου για τα Sports 
Analytics που διοργανώθηκε από το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Όπως εξήγησαν οι ομιλητές, η σύγ-
χρονη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη 
δημιουργία τεράστιων όγκων δεδο-
μένων από έναν και μόνο αγώνα ποδο-
σφαίρου. Συνεπώς, η σωστή ανάλυση 
των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά τις ομάδες, τους παίκτες 
και τους προπονητές, αλλά και τους 
φιλάθλους και όσους εμπλέκονται 
στον αθλητισμό.
Σε αυτή την κατεύθυνση η ερευνητι-
κή ομάδα AUEB Sports Analytics Group 
του Τμήματος Στατιστικής, μετά την 
επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου 
συνεδρίου για το θέμα στην Ελλάδα, 
προχώρησε στο νέο Sports Analytics 
Workshop του ΟΠΑ, που ολοκληρώθη-
κε πρόσφατα στο κεντρικό κτήριο του 
Ιδρύματος στην οδό Πατησίων.
Στη δεύτερη διοργάνωση παρουσιά-
στηκαν ποικίλες άλλες εφαρμογές 
των επιστημών του πανεπιστημί-
ου μας στον αθλητισμό, όπως εφαρ-
μογές Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ, σε μια προσπάθεια να δι-
ευρυνθεί το αντικείμενο και να παρου-
σιαστούν καινούργιες προσεγγίσεις 
στους φοιτητές και στους λοιπούς 
συμμετέχοντες στο workshop.
Το συνέδριο ξεκίνησε με μάθημα βρα-
χείας διάρκειας του καθηγητή Stefan 
Kesenne (Πανεπιστήμια Αμβέρσας και 
Λέουβεν) σχετικά με τα Οικονομικά 
των Σπορ, το οποίο παρακολούθησαν 
μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ.

Το φετινό workshop περιλάμβανε αρ-
κετές παρουσιάσεις αναφορικά με 
τον προγραμματισμό πρωταθλημά-
των (scheduling), και συγκεκριμένα 
πώς μπορεί κανείς να προγραμματίσει 
τους αγώνες ενός πρωταθλήματος με 
βέλτιστο τρόπο ώστε να ικανοποιήσει 
το εμπορικό σκέλος κάθε διοργάνω-
σης, τόσο για τις ίδιες τις ομάδες όσο 
και για την τηλεθέαση, αλλά και το 
αγωνιστικό ώστε να είναι πιο δίκαιο.
Σε αυτό το πλαίσιο, ακούστηκαν εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες από 
τους καθηγητές Frits Spieksma (Πανε-
πιστήμιο Λέουβεν) και Dries Goosens 
(Πανεπιστήμιο Γάνδης) σχετικά με τον 
προγραμματισμό πρωταθλημάτων, 
προκειμένου οι ομάδες να μην ακο-
λουθούν το πρόγραμμα κάποιας άλ-
λης ομάδας. Ακόμη, συζητήθηκε πώς 
μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα 
ισορροπημένο πρόγραμμα αγώνων. Ο 

λέκτορας του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας του ΟΠΑ Παναγιώ-
της Ρεπούσης μίλησε για τη δημιουρ-
γία του προγράμματος αγώνων του 
πρωταθλήματος αμερικανικού ποδο-
σφαίρου (NFL) με βάση μια σειρά πε-
ριορισμών που πρέπει να τηρούνται. 
Στη συνέχεια ο καθηγητής του ΕΜΠ 
Γιώργος Μαυρωτάς (βουλευτής και 
παλαίμαχος επαγγελματίας υδατο-
σφαιριστής με πέντε συμμετοχές σε 
Ολυμπιακούς αγώνες) παρουσίασε 
εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευ-
νας στον αθλητισμό.
Άλλα θέματα που καλύφθηκαν στο 
workshop αφορούσαν τον στοιχηματι-
σμό, με ομιλίες από τους προσκεκλη-
μένους James Reade (Πανεπιστήμιο 
Ρέντινγκ) και Leonardo Egidi (Πανε-
πιστήμιο Πάδοβας), καθώς και τους 
αθλητές και την προπόνησή τους, με 
εισηγήσεις των καθηγητών Ιωάν-

νη Κοσμίδη (Πανεπιστημιακό Κολέ-
γιο Λονδίνου ) και Alun Owen (Πανεπι-
στήμιο Κόβεντρυ). Φέτος για πρώτη 
φορά ακούστηκαν ομιλίες αφενός για 
το μάρκετινγκ του αθλητισμού από τη 
Δρα του ΟΠΑ Ευγενία Τζουμάκα (Αμε-
ρικανικό Κολέγιο Ελλάδος) και αφε-
τέρου για το branding των αθλητών 
από τον Σωτήρη Δρίνια της εταιρείας 
Accenture. Παράλληλα, αναλύθηκε μία 
περίπτωση χρήσης analytics για την 
ομάδα καλαθοσφαίρισης του Παναθη-
ναϊκού.

Τέλος, υπήρξαν ομιλίες για άλλα 
αθλήματα, όπως το βόλεϊ, τη χρήση 
δεδομένων στην ανάλυση παιχνιδιού 
από τον Δρα Σωτήρη Δρίκο (πρώην 
προπονητή της Εθνικής ομάδας βόλεϊ 
ανδρών) και την αποτελεσματικότητα 
παικτών στη χειροσφαίριση από τον 
Δρα Τάκη Μελετάκο – και οι δύο μέλη 
της ερευνητικής ομάδας του ΟΠΑ.

Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω 
από 100 άτομα, τόσο φοιτητές όσο και 
στελέχη εταιρειών σχετικών με τον 
χώρο του αθλητισμού.

Η ερευνητική ομάδα AUEB Sports 
Analytics Group ήδη διοργανώνει το 
τρίτο workshop, που προγραμματίζε-
ται για τον Νοέμβριο του 2018. Επί-
σης, έχει αναλάβει τη διοργάνωση 
ενός διεθνούς συνεδρίου όπου τα μα-
θηματικά συναντούν τον αθλητισμό, 
του MathSport International, που θα 
γίνει τον Ιούνιο του 2019 στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτές 
τις διοργανώσεις και την ερευνητική 
ομάδα του ΟΠΑ: 

aueb-analytics.wixsite.com/sports

Αναλύοντας τον...
αθλητισμό
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε  
το δεύτερο συνέδριο του ΟΠΑ  
για τα Οικονομικά των Σπορ

του Δημήτρη καρλή, Καθηγητή Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ

Η ερευνητική ομάδα του ΟΠΑ έχει επίσης

αναλάβει τη διοργάνωση του MathSport

International 2019 στην Αθήνα.
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Στόχος του ΟΠΑ είναι η ευρύτερη 

πληροφόρηση υποψήφιων φοιτητών 

για τις σπουδές στα προγράμματά του,  

ώστε να κάνουν την καλύτερη δυνατή  

επιλογή για τη μελλοντική σταδιοδρομία τους.

Μαθητές στα... έδρανα!
Περισσότεροι από 1.000 μαθητές λυκείου πέρασαν και φέτος  
από τις ενημερωτικές συναντήσεις με καθηγητές του ΟΠΑ.

«Τόσο οι υπεύθυνοι της διοργάνω-
σης όσο και οι καθηγητές, με τον φι-
λικό τους τρόπο, έδωσαν απαντήσεις 
σε πολλά ερωτήματα και προβληματι-
σμούς μου. Το αποτέλεσμα ήταν αναμ-
φίβολα θετικό και το πρόγραμμα στο 
σύνολό του ιδιαίτερα επιτυχημένο», 
δήλωσε η μαθήτρια Β΄ Λυκείου της 
Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης Ιφι-
γένεια Σιώζου βγαίνοντας πρόσφατα 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, σε μια πρώτη επαφή της με την 
ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.
Πρόκειται για έναν κύκλο ενημερω-
τικών εκδηλώσεων που γίνονται στο 
ΟΠΑ και απευθύνονται σε μαθητές 
και μαθήτριες λυκείου που θέλουν 
να ενημερωθούν για τα προγράμμα-
τα σπουδών του. Φέτος τις τρεις ενη-
μερωτικές συναντήσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν τον Μάρτιο χαιρέτισε ο 
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Προσωπικού, καθηγη-
τής Δημήτρης Μπουραντώνης, ενώ 
καθηγητές από τα οκτώ Τμήματα του 
Ιδρύματος παρουσίασαν τα προγράμ-
ματα σπουδών τους. Στη συνέχεια, 
στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης 
του ΟΠΑ απάντησαν σε ερωτήσεις 
που τέθηκαν από μελλοντικούς φοι-
τητές σχετικά με τις προοπτικές απα-
σχόλησης των αποφοίτων του Ιδρύ-
ματος.
«Η φετινή παρουσίαση ήταν, κατά τη 
γνώμη μου, αρκετά βελτιωμένη. Θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέ-
ρους των μαθητών μου», είπε χαρα-
κτηριστικά καθηγητής λυκείου που 
συμμετέχει στις εκδηλώσεις επί μία 
δεκαετία, ενώ συνάδελφός του, που 
συμμετείχε για πρώτη φορά στις συ-
ναντήσεις αυτές, πρόσθεσε: «Έχοντας 
παρακολουθήσει παρόμοιες εκδηλώ-
σεις σε άλλα Ιδρύματα της πρωτεύ-
ουσας, θα ήθελα να σας εκφράσω τα 
συγχαρητήριά μου για την άρτια ορ-
γανωμένη εκδήλωση». Και αναφέρθη-
κε με ενθουσιασμό στην επιλογή των 
ομιλητών, στις παρουσιάσεις των 
Τμημάτων, καθώς και στη δυνατότη-
τα συνομιλίας των μαθητών με καθη-
γητές του ΟΠΑ στο τέλος της εκδή-
λωσης.
Στο πλαίσιο των δράσεών του, το 
Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος 
κάθε χρόνο διοργανώνει και συναντή-
σεις για τη συμπλήρωση του μηχανο-
γραφικού δελτίου των υποψηφίων 
για τα ΑΕΙ της χώρας.
Τη φετινή χρονιά το ΟΠΑ υποδέχτηκε 
στις εγκαταστάσεις του περισσότε-

ρους από 1.000 μαθητές της Γ΄ Λυκεί-
ου. Τις ίδιες εκδηλώσεις παρακολού-
θησαν και μαθητές από σχολεία της 
περιφέρειας μέσω ζωντανής μετά-
δοσης.
Στόχος του Ιδρύματος, στα 10 χρόνια 
που διοργανώνει ενημερωτικές συνα-
ντήσεις για μαθητές, είναι η ευρύτερη 
πληροφόρηση υποψήφιων φοιτητών 

για τις σπουδές στα προγράμματά 
του, ώστε να κάνουν την καλύτερη 
δυνατή επιλογή για τη μελλοντική 
σταδιοδρομία τους.
Παράλληλα, καθηγητές και στελέχη 
του ΟΠΑ συμμετέχουν και σε εκδηλώ-
σεις επαγγελματικού προσανατολι-
σμού που πραγματοποιούν λύκεια της 
Αθήνας. Φέτος έξι λύκεια της Αθή-

νας διοργάνωσαν εκδηλώσεις επαγ-
γελματικής ενημέρωσης, στις οποίες 
παρευρέθηκαν μέλη του διδακτικού 
προσωπικού του πανεπιστημίου, πα-
ρουσιάζοντας τα προγράμματα σπου-
δών που προσφέρει.
Τα τελευταία 11 χρόνια το ΟΠΑ απο-
στέλλει επίσης έντυπο υλικό σε όλα 
τα λύκεια ανά την Ελλάδα. Σκοπός εί-
ναι η έγκαιρη πληροφόρηση των εν 
δυνάμει φοιτητών, η αποσαφήνιση 
των γνωστικών πεδίων που καλύ-
πτει, όπως και η γνωστοποίηση των 
εν γένει δυνατοτήτων επαγγελματι-
κής τους αποκατάστασης.

Επίσκεψη λυκείων  
από την περιφέρεια`Στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, 
μαθητές από τρία λύκεια της Δρά-
μας επισκέφτηκαν πρόσφατα το 
ΟΠΑ, όπου είχαν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν για τα προγράμματα 
σπουδών που προσφέρει, ενώ ξενα-
γήθηκαν στον χώρο της Βιβλιοθήκης 
και στις αίθουσες του Κέντρου Υπο-
λογιστών. Επίσης, είχαν τη δυνατότη-
τα να παρακολουθήσουν διάλεξη ως 
«φοιτητές».

της Λιζέτας ςπανού
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Π οιο είναι το προφίλ του επι-
τυχημένου επιχειρηματία; 
Πώς μπορούμε να παίρνου-
με αποτελεσματικές απο-

φάσεις και να αποφεύγουμε παγίδες ή 
διλήμματα; Και πώς πρέπει τελικά να 
σκέφτεται ένας ηγέτης;
Μιλώντας στην «ΟΠΑ News», ο πρό-
εδρος της ελληνικής βιομηχανίας 
κονσερβοποίησης Kronos S.A. Ελευ-
θέριος Σαΐτης τονίζει ότι συνταγές 
επιτυχίας δεν υπάρχουν, ωστόσο το 
επιχειρείν θέλει γερό στομάχι.

 Ποια χαρακτηριστικά ή εφόδια πι-
στεύετε ότι είναι κρίσιμα για να επι-
τύχει κανείς στον επιχειρηματικό 
στίβο;
Η επιχειρηματικότητα είναι έμφυτη 
για έναν αυτοδημιούργητο επιχειρη-
ματία. Μαγικές και στερεότυπες συ-
νταγές για να επιτύχει κανείς στον 
επιχειρηματικό στίβο δεν υπάρχουν. 
Λίγο πολύ οι περισσότεροι επιτυχημέ-
νοι επιχειρηματίες έχουν ίδια χαρα-
κτηριστικά. Ωστόσο, να αναφέρουμε 
το ένστικτο και την παρατηρητικό-
τητα, τη δύναμη που σε ενεργοποιεί 
και σε οδηγεί σε ασφαλές λιμάνι. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται με κρι-
τήριο το ένστικτο είναι κατά κανόνα 
οι πιο σωστές. Ο ένας βλέπει την ευ-
καιρία, αποφασίζει, ορμάει. Ο άλλος 
όχι. Ακριβώς αυτό κάνει τη διαφο-
ρά. Έπειτα να αναφέρουμε τον στό-
χο, το όραμα, την αποφασιστικότητα, 
την τόλμη. Σκληρή δουλειά και θυσί-
ες, καθώς ο ηγέτης πρέπει να δίνει το 
παράδειγμα. Αξιοποίηση του ανθρώ-
πινου δυναμικού και ομαδικότητα, κα-
θώς το πιο δύσκολο κομμάτι σε μία 
επιχείρηση είναι πώς θα χειριστεί 
κανείς το προσωπικό, με την ευρύτε-
ρη έννοια. Τα γκολ τα βάζει η ομάδα, 
όχι ο ποδοσφαιριστής. Η ευελιξία εί-
ναι ένα ακόμη εφόδιο που πρέπει να 
διαθέτουν οι επιτυχημένοι επιχειρη-
ματίες, οι οποίοι έχουν κατά κανόνα 
γερό στομάχι και απορροφούν τους 
κραδασμούς που είναι συνυφασμένοι 
με την καθημερινότητα και τα προ-
βλήματα. Προέχει πάντα το αποτέλε-
σμα. Και, τέλος, οι συναισθηματικές 
δεξιότητες, ο ρεαλισμός και η μετρι-
οφροσύνη.
 Στον αντίποδα, έχετε εντοπίσει 
κάποιο κοινό χαρακτηριστικό σε αν-
θρώπους που δεν τα κατάφεραν; 

Υπάρχει κάποιο «συστηματικό λά-
θος» στο επιχειρείν;
Στην αποτυχία υπάρχουν δύο κατηγο-
ρίες. Εκείνοι που αποτυγχάνουν από 
την αρχή. Εκεί η εξήγηση είναι απλή. 
Κακώς ξεκίνησαν. Δεν έπρεπε να το 
αγγίξουν. Κακώς παρασύρθηκαν. Στην 
άλλη κατηγορία είναι εκείνοι που επι-
τυγχάνουν αρχικά, αλλά στην πορεία 
παρεκκλίνουν. Ένα συστηματικό λά-
θος είναι ότι επαναπαύονται στις δάφ-
νες τους. Δεν καινοτομούν, δεν εξε-

λίσσονται. Ή το παίζουν «αφεντικά». 
Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει με-
γάλη διαφορά μεταξύ ηγέτη και αφε-
ντικού. Ο ηγέτης εμπνέει σεβασμό και 
δράση. Όλοι εκείνοι οι επιχειρηματίες 
που το έπαιξαν «αφεντικά» χάθηκαν, 
εξαφανίστηκαν. Το σύστημα το ίδιο 
τους πέταξε.
 Με ποιον τρόπο σάς βοήθησαν οι 
σπουδές σας στην επαγγελματική σας 
πορεία; Ποια είναι η σχέση μεταξύ θε-
ωρίας και πράξης;
Οι σπουδές μου αναμφισβήτητα βο-
ήθησαν τα μέγιστα. Όλα όσα διδα-
χθήκαμε στις αίθουσες της –τότε– 
ΑΣΟΕΕ από αείμνηστους καθηγητές, 
αργότερα στον επιχειρηματικό στίβο 
τα βρίσκαμε μπροστά μας. Σίγουρα, 
υπάρχουν πολλοί επιτυχημένοι επι-
χειρηματίες που δεν έχουν τίτλους 
σπουδών. Εγώ, πάντως, οφείλω πολ-
λά στις σπουδές μου και ειδικά προς 
τον αείμνηστο καθηγητή Λογιστικής 
Μάριο Τσιμάρα. Ακολουθώντας τις 
παραινέσεις του, έγινα αυτός που έγι-
να. Ένα «ευχαριστώ» είναι πολύ λίγο.
Η θεωρία θέλει την πράξη και η πρά-
ξη τη θεωρία. Σαφώς μπορεί να υπάρ-
ξει πράξη χωρίς θεωρία, αλλά στη μο-
ντέρνα εποχή που διανύουμε, όπου 

«Στη μοντέρνα εποχή 

που διανύουμε το 

δίδυμο θεωρία - πράξη 

είναι επιβεβλημένο».

όλα αλλάζουν δραματικά, νομίζω ότι 
το δίδυμο θεωρία – πράξη είναι επι-
βεβλημένο.
 Σε πρόσφατη ομιλία σας στο ΟΠΑ 
κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στην αντί-
ληψη, στη ματιά που διατηρεί κανείς 
απέναντι στα πράγματα. Βοηθήστε 
μας να δούμε με τα μάτια σας την Ελ-
λάδα του 2018.
Οι ανεπτυγμένες οικονομίες τρέχουν 
με ταχύτητα φωτός, και εμείς ως 
χώρα με τον αραμπά. Αλήθεια, πώς 
μπορείς να είσαι αισιόδοξος εάν θέ-
λεις να παραμείνεις ρεαλιστής; Με τέ-
τοια αρρωστημένη κουλτούρα, όπου 
οι λέξεις «νοικοκυροσύνη», «κουμά-
ντο» –τόσο απλές, αλλά με μεγάλη 
πρακτική σημασία– απουσιάζουν από 
το καθημερινό λεξιλόγιο του Έλλη-
να... Ειλικρινά, πώς να είσαι αισιόδο-
ξος; Το χρέος δεν είναι βιώσιμο, ούτε 
και διαχειρίσιμο. Το πρόβλημα όμως 
δεν είναι το χρέος, αλλά η αρρωστη-
μένη κουλτούρα. Και να μας μηδενί-
σουν το χρέος, σε 15 χρόνια, πάλι στα 
ίδια θα ’μαστε διότι κανένας δεν θέλει 
να θίξει τα κακώς κείμενα. Το κλειδί 
για να βγούμε από το αδιέξοδο είναι η 
επένδυση στην Παιδεία, ήδη από το νη-
πιαγωγείο και το δημοτικό.

«Το κλειδί για να βγούμε από το αδιέξοδο 
είναι η επένδυση στην Παιδεία»
Ο καταξιωμένος επιχειρηματίας και απόφοιτος του ΟΠΑ  
μιλάει για τη σχέση θεωρίας και πράξης.

Ελευθέριος Σαΐτης
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Τ ην τελευταία δεκαετία οι νε-
οφυείς επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα φαίνεται να έχουν δι-
ανύσει τόσο μεγάλη απόστα-

ση από το σημείο του start, ώστε οι 
εταιρείες που ξεκίνησαν ως τέτοιες 
να διανύουν πλέον μία ικανοποιητικά 
ανοδική (up) πορεία.
Η Τράπεζα Πειραιώς, αντιλαμβανό-
μενη αυτήν τη δυναμική, δραστηριο-
ποιήθηκε πολύ νωρίς σε αυτό το νέο 
περιβάλλον. Στηρίζει και προωθεί το 
οικοσύστημα των νεοφυών (και όχι 
μόνον) επιχειρήσεων που αξιοποιούν 
την αιχμή της τεχνολογίας, βελτιώνο-
ντας την ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα, 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, απο-
τελεί ανάχωμα στο brain drain, κινητο-
ποιεί ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια, 
δημιουργεί ρευστότητα και συντηρεί 
την κινητικότητα και το ενδιαφέρον –
ιδίως των νέων– για την επιχειρημα-
τική δραστηριότητα.
Ήδη από το 2010 συμμετείχε ως ο με-
γαλύτερος θεσμικός επενδυτής στον 
πρώτο γύρο χρηματοδότησης εταιρει-
ών όπως το Taxibeat, που πωλήθηκε 
στη mytaxi (Daimler), η YouScan, που 
πωλήθηκε στη Yell, και η Imagga, που 
πωλήθηκε στο LAUNCHub.
Οι αποδόσεις των επενδύσεων αυτών 
ήταν ιδιαίτερα καλές, ανοίγοντας τον 
δρόμο για την επέκταση της δραστηρι-
ότητας του Ομίλου μέσω του PJ Tech 
Catalyst Fund, το οποίο έχει επενδύ-
σει μέχρι σήμερα σχεδόν €15 εκατ. 
σε τεχνολογικά καινοτόμες νεοφυείς 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Στο χαρτοφυλάκιο του PJ Tech Cat-
alyst καταγράφονται σειρά σημαντι-
κών επενδύσεων σε εταιρείες, όπως 
η Pollfish, που είχε διαβλέψει τη νίκη 
Τραμπ και το Brexit, χρησιμοποιώντας 
μια πλατφόρμα διεξαγωγής ερευνών 
αγοράς μέσα από εφαρμογές έξυπνων 
κινητών με πρόσβαση σε 300 εκατ. κα-
ταναλωτές παγκοσμίως, παίρνοντας 
αποτελέσματα σε πραγματικό χρό-
νο και με πολύ χαμηλό κόστος. Το PJ 
Tech Catalyst ήταν ο πρώτος θεσμι-
κός επενδυτής της startup αυτής, με 
το ποσό των €150.000, και της παρέ-
χει χρηματοδότηση μέχρι σήμερα. Η 
εταιρεία έχει πλέον συγκεντρώσει 
πάνω από €7,5 εκατ., ενώ μετέφερε 
την κυρίως δραστηριότητά της στη 
Νέα Υόρκη.
Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι και η περί-
πτωση της Novoville. Μέσω της πλατ-
φόρμας που σχεδίασε, ενώνει τους 
δημότες με τις δημοτικές υπηρεσίες 

και τις πόλεις όπου ζουν. Η εφαρμο-
γή ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια στην 
Ελλάδα και σήμερα λειτουργεί σε 40 
δήμους Ελλάδας, Βρετανίας, Βελγί-
ου και Ελβετίας. Μάλιστα, επιλέχθη-
κε ως μία από τις 10 εταιρείες που 
συμμετέχουν στο GovStart, ένα πρό-
γραμμα –στο οποίο συμμετέχει και η 
βρετανική κυβέρνηση, καθώς και ορ-
γανισμοί και ιδιωτικές εταιρείες– με 
στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό 
της βρετανικής δημόσιας διοίκησης, 
αλλά και την ανάπτυξη της Βρετανί-
ας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές κέ-
ντρο εξαγωγής τέτοιου είδους εφαρ-
μογών.
Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας σαφή 
αντίληψη του θεσμικού της ρόλου, 
συνεχίζει να αναζητά τρόπους στήρι-
ξης καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω 
προγραμμάτων όπως το 360° Funding, 
που διευκολύνει την πρόσβαση στη 
διαθέσιμη πληροφόρηση για τα προ-
γράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης, 

ή το InnovFin, μέσω του οποίου υπάρ-
χει η δυνατότητα δανεισμού με προ-
νομιακούς όρους σε μικρές επιχειρή-
σεις που καινοτομούν.

Η ανταπόκριση στα προγράμματα αυτά 
φαίνεται να δημιουργεί νέες προσδο-
κίες, αυξάνοντας τις απαιτήσεις των 
νέων επιχειρηματιών. Τα στελέχη 
της Τράπεζας εργάζονται συστηματι-
κά για να ανταποκριθούν σε αυτή την 
πρόκληση, ετοιμάζοντας σειρά ολο-
κληρωμένων προϊόντων που θα καλύ-
πτουν όλες τις πιθανές ανάγκες νεο-
φυών επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο 
χρηματοδότησης και συναλλακτικών 
τραπεζικών υπηρεσιών όσο και σε 
επίπεδο εκπαίδευσης, δικτύωσης, κα-
θοδήγησης κ.ά. Με τον τρόπο αυτόν 
στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός υγι-
ούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
που θα συγκρατεί τους νέους, μορφω-
μένους και... ανήσυχους επιχειρηματί-
ες στην Ελλάδα.

Η αναχαίτιση του brain drain
περνάει μέσα από την καινοτομία

Το InnovFin  
στηρίζει  
την καινοτομία
Με το εξειδικευμένο χρηματοδοτι-
κό εργαλείο InnovFin SME Guarantee 
Facility η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνερ-
γασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-
δύσεων, στηρίζει καινοτόμες επιχει-
ρήσεις σε όλους τους κλάδους και 
επιχειρηματίες που θέλουν να επεν-
δύσουν στην καινοτομία υλοποιώντας 
νέες ιδέες και σχέδια.

Συμπληρωματικά με υφιστάμενα προ-
γράμματα επιχορήγησης, η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση έχει αναπτύξει και κατάλ-
ληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
κάλυψη των αναγκών Έρευνας και 
Καινοτομίας των επιχειρήσεων. Το 
InnovFin είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα 
εγγυοδοσίας, που στοχεύει στη χρημα-
τοδότηση επιχειρήσεων που χαρακτη-
ρίζονται καινοτόμες και απασχολούν 
λιγότερα από 500 άτομα προσωπικό. 
Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 
€25.000 έως και €7.500.000.

Το PJ Tech Catalyst Fund έχει επενδύσει

έως σήμερα εκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογικά

καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
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Τ α πανεπιστήμια είναι ο κα-
τεξοχήν χώρος ανώτατης 
εκπαίδευσης και ακαδημαϊ-
κής έρευνας. Θεωρείται ότι 

έχουν τις ρίζες τους στα ευρωπαϊ-
κά μεσαιωνικά πανεπιστήμια, ωστό-
σο ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 
αρχαιότερα από εκείνα της γηραιάς 
ηπείρου υπήρξαν σε χώρες όπως η 
Κίνα, η Αίγυπτος και η Ινδία. Κυριό-
τερη αποστολή των πανεπιστημίων 
είναι να παράγουν και να μεταδίδουν 
γνώση μέσω έρευνας και διδασκαλί-
ας, να προετοιμάζουν τους φοιτητές 
για την εφαρμογή της γνώσης στο 
επαγγελματικό πεδίο και να καλλι-

εργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό.
Πόσο όμως μπορεί να αλλάζουν οι 
προσδοκίες από το πανεπιστήμιο σε 
έναν κόσμο που αλλάζει;

Πρόσφατα έχει γίνει ιδιαίτερη συζή-
τηση για τα προγράμματα εξ αποστά-
σεως και συνεχιζόμενης ή διά βίου 
μάθησης των παραδοσιακών πανε-
πιστημίων, ενώ τα MOOCs (Massive 
Open Online Courses) –Μαζικά Ελεύ-
θερα Διαδικτυακά Μαθήματα, όπως 
αποδίδονται στα ελληνικά– κερδί-
ζουν όλο και περισσότερο έδαφος 
και προσφέρονται από τα πιο γνω-
στά και αναγνωρισμένα πανεπιστήμια 
διεθνώς. Όλες αυτές οι δραστηριό-

τητες είναι νέες για τα παραδοσια-
κά πανεπιστήμια. Ουσιαστικά, έγιναν 
δυνατές χάρη στη ραγδαία τεχνολο-
γική πρόοδο στα εργαλεία εκπαίδευ-
σης (resources). Ωστόσο, η αλλαγή σε 
οποιοδήποτε σύστημα είναι αποτέ-
λεσμα τόσο των διαθέσιμων πόρων 
(resources) όσο και των αναγκών 
(demands).

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ανά-
γκες που θα κληθεί να απαντήσει το 
πανεπιστήμιο του μέλλοντος;

Μια ένδειξη για τις τάσεις που θα 
διαμορφώσουν τις απαιτήσεις από 
το πανεπιστήμιο προσφέρουν οι δι-
εθνείς δημογραφικές τάσεις, και συ-

γκεκριμένα: ο γηράσκων πληθυσμός, 
η άνοδος του μέσου επιπέδου εκπαί-
δευσης και η δημογραφική ποικιλο-
μορφία.

Γηράσκων πληθυσμός
Οι άνθρωποι σήμερα ζουν περισσό-
τερο απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη 
περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. 
Ο αριθμός των μη ιάσιμων ασθενει-
ών και ο ρυθμός κυρίως της παιδι-
κής, αλλά και της γενικής θνησιμότη-
τας έχουν μειωθεί και το προσδόκιμο 
ζωής έχει διευρυνθεί όσο ποτέ στο 
παρελθόν. Ταυτόχρονα, ο ρυθμός γεν-
νήσεων έχει πέσει σε όλο τον κόσμο, 
κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. 
Ενδεικτικά, 50% της πληθυσμιακής 
αύξησης διεθνώς το 2050 αναμένε-
ται από μόνο μία ήπειρο, την Αφρική.
Η πτώση στις γεννήσεις, με παράλλη-
λη διεύρυνση του προσδόκιμου ζωής, 
έχει οδηγήσει στην αλλαγή βασικών 
αναλογιών που ίσχυαν για το μεγαλύ-
τερο μέρος του 20ού αιώνα (βλ. εν-
δεικτικά Διάγραμμα 1). Στην Ευρώπη, 
για παράδειγμα, η αναλογία μεταξύ 
απασχολουμένων και συνταξιούχων 
αναμένεται να πέσει από 4/1 που εί-
ναι σήμερα σε 2/1 το 2050. Έτσι, οι 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πιέζο-
νται να επεκτείνουν τα όρια συνταξι-
οδότησης. Και αυτό δεν είναι σε κα-

Τα πανεπιστήμια

αλλάζουν
Νέα εποχή και προκλήσεις για τα πανεπιστήμια

της ελεάννας Γαλανάκη, Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ
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μία περίπτωση θέμα αποκλειστικά 
του δυτικού κόσμου. Από το 2014 ο 
δημόσιος διάλογος για τη διεύρυν-
ση των ορίων συνταξιοδότησης έχει 
ενταθεί και σε χώρες όπως η Κίνα 
και η Ινδία. Με άλλα λόγια, ο οικονο-
μικά ενεργός πληθυσμός στο άμεσο 
μέλλον αναμένεται να είναι διευρυμέ-
νος ηλικιακά και, ταυτόχρονα, με μι-
κρότερη αναλογία νεότερων σε ηλι-
κία ανθρώπων.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το εύρος 
του παραδοσιακού ρόλου των πα-
νεπιστημίων, δηλαδή η ανώτατη εκ-
παίδευση των νέων, θα συρρικνωθεί 
αναγκαστικά γιατί η νέα γενιά θα εί-
ναι μικρότερη σε αριθμούς. Παράλλη-
λα, όμως, το φαινόμενο του γηράσκο-
ντος πληθυσμού μπορεί να σημαίνει 
νέες απαιτήσεις για τα πανεπιστήμια. 
Σε συνδυασμό με την ταχύτατη πρό-
οδο της τεχνολογίας, διαφοροποιεί-
ται ταχύτατα η επαγγελματική γνώ-
ση. Για ανθρώπους που θα χρειαστεί 
να παραμείνουν ενεργοί εργασιακά 
για περίπου 45 χρόνια, δεν θα επαρ-
κεί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
που έλαβαν πριν από την πρώτη απα-
σχόληση. Η διαφοροποίηση των προ-
γραμμάτων σπουδών με ενίσχυση 
των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης 
σε σχέση με τα κλασικά προπτυχια-
κά προγράμματα φαίνεται αναπόφευ-
κτη. Ταυτόχρονα, πιθανώς και ποιοτι-
κά θα χρειαστεί επαναπροσδιορισμός 
της εστίασης της προπτυχιακής εκ-
παίδευσης, με ενίσχυση των μαθημά-
των βάσης ώστε ο εκπαιδευόμενος 
να χτίζει την καλύτερη δυνατή βάση 
κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών του, που θα μπορεί αργό-
τερα να εμπλουτίσει με μαθήματα ή 
προγράμματα εξειδίκευσης κατά τη 
διάρκεια συνεχιζόμενης, διά βίου ή 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Άνοδος του μέσου επιπέδου 
εκπαίδευσης
Μαζί με τη γενικότερη μείωση ποσοτι-
κά των νέων γενεών ως αποτέλεσμα 
της πτώσης του αριθμού γεννήσεων, 
παρατηρείται μια γενικότερη άνοδος 
του μέσου επιπέδου εκπαίδευσης. Το 
ανθρώπινο κεφάλαιο γενικά φαίνεται 
να βελτιώνεται σε όλες τις χώρες και 
ειδικά η αναλογία αποφοίτων πανεπι-
στημίων στο σύνολο του πληθυσμού 
αυξάνεται σταθερά σε όλο τον κόσμο 
τα τελευταία 30 χρόνια (βλ. Διάγραμ-
μα 2). Η συγκεκριμένη τάση φαίνεται 
ότι μάλλον θα διατηρηθεί και στο μέλ-
λον, με αποτέλεσμα όλο και περισσό-
τεροι νέοι να επιδιώκουν και να ολο-
κληρώνουν τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δημογραφική  
ποικιλομορφία
Αυτήν τη στιγμή 258 εκατομμύρια αν-
θρώπων ζουν σε χώρα άλλη από αυ-
τήν όπου γεννήθηκαν. Η συγκεκριμέ-
νη κατηγορία πληθυσμού έχει αυξηθεί 
κατά 49% σε σύγκριση με το 2000. 
Οι μετακινήσεις πληθυσμών γνωρί-

Το διάγραμμα δείχνει την αναλογία των μεγαλύτερων από 65 ετών ως ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού για τις χώρες του ΟΟΣΑ. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση μετά τις Ιαπωνία, Ιταλία, Γερμανία και Σουηδία,  με 30% του πληθυσμού να είναι γηραιότεροι των 65 ετών.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι στην ηλικιακή ομάδα 55-64 αποτελούν το 21% του πληθυσμού (1/5), ενώ στην ηλικιακή ομάδα 25-34 το 41% (2/5).

ζουν εξαιρετική αύξηση τα τελευ-
ταία χρόνια και επηρεάζουν τόσο την 
προσφορά όσο και τη ζήτηση εργασί-
ας. Ταυτόχρονα, προβλέπεται αύξηση 
της μετανάστευσης τα επόμενα χρό-
νια και, ανεξαρτήτως τύπου (ηθελη-
μένη ή αναγκαστική μετανάστευση), 
το αποτέλεσμα φαίνεται ότι θα εί-
ναι η κοινωνική ποικιλομορφία του 
ανθρώπινου δυναμικού και η ανάγκη 
επαρκούς εκπαίδευσης και ανάπτυ-
ξης ενός όλο και πιο ποικιλόμορφου 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι δημο-
γραφικές τάσεις θα διατηρηθούν τα 
επόμενα χρόνια, οι προκλήσεις για τα 
πανεπιστήμια φαίνεται ότι θα είναι: 
μεγαλύτερος αριθμός προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών φοιτητών, μεγα-
λύτερη ανάγκη για συνεχιζόμενη και 
διά βίου εκπαίδευση, όπως και για εκ-
παίδευση προσαρμοσμένη σε διεθνή 
κοινά και με διεθνή προσανατολισμό.

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών γίνεται από χρόνια συστηματι-

κή προσπάθεια ανταπόκρισης στις 
διαφαινόμενες προκλήσεις με διάφο-
ρους τρόπους, και συγκεκριμένα με 
τα ξενόγλωσσα και διεθνούς προσα-
νατολισμού προγράμματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών, την ένταξη από πολύ 
νωρίς προγραμμάτων ανταλλαγής 
φοιτητών και πρακτικής άσκησης 
στο εξωτερικό (π.χ. Erasmus+) και 
τα προγράμματα διά βίου μάθησης 
και εκπαίδευσης από απόσταση (προ-
γράμματα διά ζώσης και εξ αποστά-
σεως – eLearning).
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προς την κοινωνία
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Το 1ο ΟΠΑ Run άφησε πίσω του δυνατές συγκινήσεις,  
χαμογελαστά πρόσωπα και αισιόδοξες σκέψεις για το μέλλον.

Η Κυριακή, 6 Μαΐου 2018, θα 
κατέχει στο εξής ξεχω-
ριστή θέση στη σύγχρονη 
ιστορία του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς σημα-
τοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση 
μιας προσπάθειας πολλών μηνών για 
τη διοργάνωση ενός αγώνα δρόμου με 
ξεχωριστή σημασία και πολλαπλά μη-
νύματα. Ένας αγώνας που εντάσσεται 
στη στρατηγική κοινωνικής προσφο-
ράς του ΟΠΑ και αποτελεί τη μαζικό-
τερη κοινωνική δράση του Ιδρύματος 
των τελευταίων ετών.
Αμιγώς κοινωνικός λοιπόν ήταν ο 
αντίκτυπος του 1ου ΟΠΑ Run, που δι-
οργανώθηκε σε έναν χώρο ο οποίος, 
λόγω της εγγύτητάς του με το ΟΠΑ, 
έχει ταυτιστεί πλήρως με την ιστο-
ρία του. Ο λόγος, φυσικά, για το Πεδί-
ον του Άρεως, το οποίο τα τελευταία 
χρόνια αντιμετωπίζει πολλαπλά προ-
βλήματα και έχει υποβαθμιστεί σημα-
ντικά. Το ΟΠΑ, πιστό στις ιδρυματι-
κές του αξίες, δεν θα μπορούσε παρά 
να έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια 
να ξαναγίνει το Πεδίον του Άρεως ένα 
πάρκο φιλόξενο και κατάλληλο για 
όλους και να αποκτήσει ξανά την αί-
γλη του παρελθόντος.
Στην κατεύθυνση αυτήν η συμβολή 
της συνδιοργανώτριας Περιφέρειας 
Αττικής και η υποστήριξη του Οργανι-
σμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝ-
ΔΑ) και του Πανελλήνιου Γυμναστικού 
Συλλόγου υπήρξαν καθοριστικές, ενώ 
η εκδήλωση τέλεσε και υπό την αιγίδα 
του Δήμου Αθηναίων.
Στην κοινωνική διάσταση του αγώνα 
στάθηκε σε δηλώσεις του και ο Ανα-
πληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Προσωπικού, καθη-
γητής Δημήτριος Μπουραντώνης, 
ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα την 
ομάδα φοιτητών εθελοντών του ΟΠΑ, 
τους οποίους χαρακτήρισε «βασικούς 
διοργανωτές της εκδήλωσης».
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, την 
Τετάρτη, 28 Μαρτίου, πραγματοποιή-

θηκε στις εγκαταστάσεις του Πανελ-
λήνιου Γ.Σ. το pre-event του ΟΠΑ Run. 
Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον 
αθλητισμό, με κεντρικούς ομιλητές 
τον παγκόσμιο πρωταθλητή και από-
φοιτο του ΟΠΑ Κώστα Φιλιππίδη και 
τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Γ.Σ. και 
πρωταθλητή Ευρώπης Αλέξη Αλε-
ξόπουλο, οι οποίοι δήλωσαν ενθου-
σιασμένοι από το εγχείρημα και πρό-

σφεραν τη στήριξή τους σε όλη τη 
διάρκεια της προετοιμασίας της δι-
οργάνωσης. Μετά το τέλος της εκδή-
λωσης αυτής, όλοι οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να μυηθούν σε 
αθλήματα όπως το πινγκ πονγκ, το τέ-
νις και ο στίβος με τη βοήθεια εξειδι-
κευμένων προπονητών. Με τον τρόπο 
αυτόν, παρακινήθηκαν ώστε να εντά-
ξουν τον αθλητισμό και έναν υγιεινό 

τρόπο διαβίωσης στην καθημερινότη-
τά τους, κάτι που αποτέλεσε επίσης 
βασικό στόχο του ΟΠΑ Run.

Το Σάββατο, 5 Μαΐου, μία ημέρα πριν 
τον αγώνα, πραγματοποιήθηκε pasta 
party για όλους τους δρομείς στο 
εστιατόριο των φοιτητών του ΟΠΑ 
για γνωριμία, αλλά και για –τι άλλο;– 
υδατάνθρακες!

Την ημέρα του αγώνα οι εθελοντές 
βρέθηκαν στο ιστορικό πάρκο από 
πολύ νωρίς το πρωί, προκειμένου να 
ρυθμίσουν και τις τελευταίες λεπτο-
μέρειες, ενώ η συμμετοχή του κόσμου 
ήταν μαζική: 1.200 και πλέον συμπολί-
τες μας, μεταξύ των οποίων φοιτητές 
και φοιτήτριες, καθηγητές και διοικη-
τικοί υπάλληλοι του ΟΠΑ, κάτοικοι 
και επαγγελματίες της περιοχής, 
πλημμύρισαν το Πεδίον του Άρεως, 
συμμετέχοντας έμπρακτα σε αυτήν τη 
συλλογική δράση και αποδεικνύοντας 

του Χρήστου κατσιώνη, φοιτητή Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  

και του κωνσταντίνου παπαβασιλείου, φοιτητή Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών  

Οικονομικών Σπουδών, εθελοντών στην οργανωτική ομάδα του ΟΠΑ Run

Συνολικά, το 1ο ΟΠΑ Run συνέβαλε ώστε να 

προσέλθουν στο πάρκο άνθρωποι που μέχρι 

πρότινος ένιωθαν ανασφάλεια στην ιδέα της 

επίσκεψής τους σε αυτό.
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και εξαιρετικό σκοπό. Θα ήθελα 
πολύ να επαναληφθεί του χρόνου 
και σίγουρα θα συμμετάσχω ξανά. 
Χάρηκα πολύ που στήριξα τη συ-
γκεκριμένη προσπάθεια του ΟΠΑ, 
με το οποίο συνδέομαι στενά κα-
θώς πρόσφατα αποφοίτησα από 
το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. 
Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την 
παρουσία των Πρυτανικών Αρ-
χών, των εκπροσώπων της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και διακεκρι-
μένων αθλητών στην εκδήλωση, 
επειδή βοήθησαν να αναδειχθεί 
το ζήτημα της εγκατάλειψης του 
Πεδίου του Άρεως. Επιπλέον, με-
γάλης σημασίας ήταν και η παρό-
τρυνση των συμμετεχόντων να υι-
οθετήσουν στην καθημερινότητά 
τους την άθληση και τον υγιεινό 
τρόπο ζωής, καθώς οι περισσότε-
ροι νέοι στις μέρες μας δεν γυμνά-
ζονται αρκετά». Την Ελίζα Δήμου 
ακολούθησαν η Έλενα Μαρία Σό-
για με 00:17’:46” (2η) και η Ρούλα 
Αναλυτή με 00:18’:39” (3η).
Συνολικά, το 1ο ΟΠΑ Run συνέβα-
λε ώστε να προσέλθουν στο πάρ-
κο άνθρωποι που μέχρι πρότινος 
ένιωθαν ανασφάλεια στην ιδέα 
της επίσκεψής τους σε αυτό, δι-
καιώνοντας έτσι την πολύμηνη 
προσπάθεια των εθελοντών. Η δι-
οργάνωση απέφερε καρπούς για-
τί ο τελικός νικητής του αγώνα 
ήταν το ίδιο το Πεδίον του Άρεως, 
που ελπίζουμε να κερδίσει ακόμα 
περισσότερες «μάχες» εντός και 
εκτός αυτού. Να κερδίσει ακόμα 
περισσότερους επισκέπτες, ακό-
μα περισσότερους ανθρώπους με 
όραμα και ιδέες για βελτίωσή του, 
ακόμα περισσότερες δράσεις που 
θα αναδεικνύουν την ομορφιά και 
τη σπουδαιότητά του.
Η αρχική σύλληψη της ιδέας ανή-
κει στη φοιτήτρια του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας, συντονίστρια στο Πρό-
γραμμα Εθελοντισμού του ΟΠΑ 
(AUEB Volunteers) και project 
manager του ΟΠΑ Run Στέλλα 
Ξανθάκου. Στη συνέχεια συγκρο-
τήθηκε η κύρια οργανωτική ομά-
δα φοιτητών. Όπως δήλωσε η ίδια 
η Στέλλα Ξανθάκου, συγκινημένη 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του αγώνα: «Είμαστε ευχαριστη-
μένοι από τη θετική ανταπόκρι-
ση του κόσμου στο εγχείρημά μας 
και ευελπιστούμε το ΟΠΑ Run να 
είναι η αρχή για μεγαλύτερη ευαι-
σθητοποίηση και ουσιαστική δρά-
ση προς την επίλυση της κρίσης 
που βιώνει το Πεδίον του Άρε-
ως. Και, βέβαια, ευχόμαστε να κα-
θιερωθεί ως ετήσιος θεσμός από 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών».
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
για τον επόμενο χρόνο και το 2ο 
ΟΠΑ Run, ώστε να τρέχουμε και 
να βαδίΖΟΥΜΕ ξανά σε ένα ομορ-
φότερο και πιο ασφαλές Πεδίον 
του Άρεως.

την πλήρη απουσία κρυφών επι-
διώξεων ή σκοπιμοτήτων πίσω 
από τη διοργάνωση, αλλά και ότι 
κάθε αλλαγή μιας υφιστάμενης 
κατάστασης είναι εφικτή εφόσον 
υπάρχει η απαραίτητη βούληση.
Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, καθηγητής 
Εμμανουήλ Γιακουμάκης, ευχαρί-
στησε όλους τους φορείς που συ-
νέβαλαν στην προετοιμασία της 
διοργάνωσης, ευχόμενος καλή 
επιτυχία σε όλους τους δρομείς. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθη-
καν και οι δηλώσεις της εντε-
ταλμένης συμβούλου Αλσών και 
Πάρκων της Περιφέρειας Αττι-
κής Βασιλικής Λάσκαρη, η οποία 
χαιρέτισε την πρωτοβουλία του 
ΟΠΑ για τη διοργάνωση του αγώ-
να και χαρακτήρισε την εκδήλω-
ση «αφορμή για να ζωντανέψει 
ξανά το Πεδίον του Άρεως». Την 
αξία της συλλογικής δράσης επι-
σήμανε και ο Δήμαρχος Αθηναίων 
Γιώργος Καμίνης, προσθέτοντας 
χαρακτηριστικά: «Αν συνεχίσου-
με έτσι, θα στείλουμε ένα δυνα-
τό μήνυμα κυρίως στους φορείς 
της Πολιτείας που αδρανούν, για-
τί το πρόβλημα των ναρκωτικών 
που πλήττει το Πεδίον του Άρεως 
είναι ένα πρόβλημα πρόληψης, θε-
ραπείας, αλλά και επιβολής του 
νόμου με καταστολή».

Τα... αποτελέσματα
Στη γενική κατάταξη ανδρών στη 
διαδρομή 3,8 χιλιομέτρων 1ος 
αναδείχθηκε ο Νίκος Πετρολέκας 
με χρόνο 00:13’:22”, 2ος ο Ανδρέ-
ας Ρουποτιάς με 00:14’:09” και 3ος 
ο Δημήτρης Γουδής με 00:14’:10”, 
ο οποίος ανέφερε ότι: «Θα ήθελα 
να συγχαρώ θερμά τους φοιτητές 
του ΟΠΑ για την εξαιρετική πρω-
τοβουλία τους και την άρτια οργά-
νωση, καθώς και τις Πρυτανικές 
Αρχές, οι οποίες τόλμησαν να ανα-
δείξουν το συγκεκριμένο ζήτημα 
και να καλέσουν με τον τρόπο αυ-
τόν την Πολιτεία να αναλάβει τις 
ευθύνες της. Το Πεδίον του Άρε-
ως είναι αναμφισβήτητα ένα από 
τα ωραιότερα πάρκα της Αθήνας 
και επιβάλλεται να ζωντανέψει 
ξανά και να δοθεί πίσω στους κα-
τοίκους της περιοχής και της πό-
λης. Προσωπικά έτρεξα για να 
συμβάλω και εγώ με τον δικό μου 
τρόπο στη συγκεκριμένη προσπά-
θεια και όχι για να επιτύχω κά-
ποιο ρεκόρ. Τέλος, πιστεύω πως 
τα τοξικοεξαρτημένα άτομα δεν 
θα πρέπει να εκδιωχθούν από τον 
χώρο χωρίς να υπάρξει εναλλα-
κτική λύση που θα τα ωφελήσει, 
και θα μου άρεσε να γίνει κάποια 
σχετική πρόταση από τους φοιτη-
τές».
Αντίστοιχα, στη γενική κατάταξη 
γυναικών 1η αναδείχθηκε η Ελί-
ζα Δήμου με χρόνο 00:17’:08”, η 
οποία τόνισε ότι: «Το ΟΠΑ Run 
αποτέλεσε μία πολύ ωραία πρω-
τοβουλία με ιδιαίτερο μήνυμα 



Από αριστερά προς 
δεξιά:  H εντεταλ-

μένη σύμβουλος 
Αλσών και Πάρκων 

της Περιφέρειας 
Αττικής Βασιλική 

Λάσκαρη, ο Δή-
μαρχος Αθηναίων  
Γιώργος Καμίνης 

και ο Πρύτανης του 
ΟΠΑ Εμμανουήλ  

Γιακουμάκης. 

 

Οι τρεις πρώτες 
στον αγώνα τρεξί-

ματος. Από αριστερά 
προς δεξιά:  Έλενα 

Μαρία Σόγια (2η), 
Ελίζα Δήμου (1η), 

Ρούλα Αναλυτή (3η).

 

Οι τρεις πρώτοι 
στον αγώνα 

τρεξίματος. Από 
αριστερά προς 
δεξιά: Ανδρέας 

Ρουποτιάς (2ος), 
Νίκος Πετρολέκας 

(1ος), Δημήτρης 
Γουδής (3ος).

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς του 1ου ΟΠΑ Run.

Μέγας χορηγός: Radisson Blu Park Hotel Athens
Χορηγοί: Ticketmaster, Zakcret, Μαυρογένης Α.Ε., Αφοί Χαΐτογλου Μακεδονικός Χαλβάς
In kind: Coca-Cola 3Ε, Thinking Cup, Σοκολάτες Παυλίδης, Panini
Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, ΕΡΑ Σπορ, Kosmos, Φοιτητικό Περιοδικό  
«Chill Out», Sport24.gr, RunningNews.gr
Υποστηρικτές επικοινωνίας: Planet Fitness & More, Steps Productions, Snaphoto
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Πρωταγωνιστής στο τρίαθλο  
σε Ελλάδα και εξωτερικό
Ο φοιτητής του ΟΠΑ μιλάει για τα σχέδιά του και τις συγκινήσεις του τριάθλου.

Ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου εί-
ναι ένας από τους νέους για 
τους οποίους η χώρα μας 
μπορεί να είναι υπερήφανη. 

Ως αθλητής έχει κατακτήσει πανελ-
λήνιες και διεθνείς διακρίσεις και ση-
μαντικούς τίτλους. Ως φοιτητής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
προσπαθεί καθημερινά να αντεπεξέλ-
θει σε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Και, 
όπως λέει ο ίδιος, στοχεύει να δημι-
ουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 
ώστε να ολοκληρώσει την ακαδημαϊ-
κή πορεία του.
Ακολουθεί η συνέντευξη που παρα-
χώρησε στην «ΟΠΑ News».

 Ύστερα από πανελλήνιες και διε-
θνείς διακρίσεις στην κολύμβηση, τι 
ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχολη-
θείτε με το τρίαθλο;
H προπόνηση σε επίπεδο πρωταθλη-
τισμού στην κολύμβηση απαιτεί, σχε-
δόν αποκλειστικά, πολλές ώρες σε 
μία πισίνα 50 μέτρων και στο γυμνα-
στήριο. Αυτό που με κέρδισε στο τρί-
αθλο είναι ότι έχω περισσότερες 
επιλογές στο περιβάλλον της προπό-
νησης και των αγώνων. Σε λίγη ώρα 
μπορώ να βρίσκομαι από την κορυφή 
της Πάρνηθας μέχρι τον ναό του Πο-
σειδώνα στο Σούνιο ή στο Λουτράκι. 
Αν δεν θέλω να κολυμπήσω μια μέρα, 
μπορώ να κάνω ποδήλατο ή τρέξιμο 
ή και συνδυασμό αυτών. Στο τρίαθλο 
προπονείσαι στο βουνό, στον δρόμο, 
στο γυμναστήριο, παντού. Οι ισορρο-
πίες, οι δεσμεύσεις, η ελευθερία, όλα 
είναι διαφορετικά και, όπως φαίνεται, 
ταυτίζομαι σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
 Δεδομένου ότι το τρίαθλο στην 
Ελλάδα αναπτύσσεται με αργούς ρυθ-
μούς, έχετε σκεφτεί να φύγετε στο 
εξωτερικό;
Δεν θα πω ότι δεν το είχα σκεφτεί 
στο παρελθόν. Στην Ελλάδα δεν υπάρ-
χει ο απαραίτητος ανταγωνισμός που 
θα με βοηθήσει να εξελιχθώ περαιτέ-
ρω. Όμως, οι καιρικές συνθήκες που 
έχουμε είναι ιδανικές για προπόνη-
ση όλο τον χρόνο. Στη διάρκεια της 
προετοιμασίας μου συμμετέχω σε 
αγώνες των επιμέρους αθλημάτων. 
Παράλληλα, συμμετέχω σε αγώνες 
τριάθλου στο εξωτερικό, όπου το επί-
πεδο είναι πολύ ανώτερο. Με αυτούς 

τους τρόπους κερδίζω εμπειρία, και 
αυτό χρόνο με τον χρόνο με κάνει κα-
λύτερο.
 Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι η 
επιμονή και η υπομονή είναι αρετές, 
ιδίως σε αγώνες αντοχής. Πώς τα κα-
ταφέρνετε και συνδυάζετε τις σπου-
δές στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επι-
κοινωνίας του ΟΠΑ με την εργασία 
πλήρους απασχόλησης και τον πρω-
ταθλητισμό;
Μακάρι να γνώριζα την απάντηση σε 
αυτή την ερώτηση! Η εργασία πλή-
ρους απασχόλησης σε συνδυασμό με 
τις προπονήσεις για το τρίαθλο και 
κυρίως οι αποστολές στο εξωτερι-
κό είναι οι λόγοι που έχουν καθυστε-
ρήσει τις σπουδές μου. Σχεδόν πάντα 
συμπίπτουν οι ημερομηνίες των αγώ-
νων με τις περιόδους των εξεταστι-
κών, και έτσι δεν έχω καταφέρει ακό-
μα να εξεταστώ σε κάποια μαθήματα. 
Θέλω, ωστόσο, να δημιουργήσω τις 
κατάλληλες συνθήκες προκειμένου 
να ολοκληρώσω την ακαδημαϊκή μου 
πορεία.
 Πώς σκοπεύετε να εφαρμόσετε 
τις σπουδές σας στην προώθηση του 
αθλήματός σας;
Η εργασία μου είναι συνδυασμός μάρ-
κετινγκ και αθλητισμού, κάτι που με 
χαροποιεί ιδιαιτέρως. Αντιπροσω-
πεύουμε μεγάλες αθλητικές εται-
ρείες στην Ελλάδα με τριαθλητικά, 
κολυμβητικά, καταδυτικά είδη κ.λπ. 
Παράλληλα, προσπαθώ να προωθήσω 
το δικό μου πρότυπο ζωής στο ευρύ 
κοινό, γνωρίζοντάς τους τα οφέλη 
της άσκησης και της υγιεινής διαβίω-
σης μέσα από το τρίαθλο και γενικό-
τερα τον αθλητισμό.

Γρηγόρης Σουβατζόγλου

«Προσπαθώ να 

γνωρίσω τα οφέλη 

της άσκησης και της 

υγιεινής διαβίωσης 

στο ευρύ κοινό».

 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ερασιτεχνών Cross Τριάθλου στο Μάουι  
 της Χαβάης, 2017
 1η πανευρωπαϊκή νίκη στο Πρωτάθλημα Μεγάλης Απόστασης Τριάθλου  
 στο Χέρνινγκ της Δανίας στην κατηγορία 25-29 ετών, 2017
 Πρωταθλητής Ελλάδας Τριάθλου 2017
 Πρώτος Έλληνας στο Xterra Ελλάδας – 1η θέση κατηγορίας 25-29 ετών και  
 πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθημα
 Πρωταθλητής Ελλάδας Τριάθλου 2016
 12η θέση  στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεγάλης Απόστασης στην κατηγορία  
 Elite, Πολωνία 2016
 Συμμετοχή στην 1η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα  στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, 2015
 Πρωταθλητής Ελλάδας Τριάθλου 2015 
 4η θέση στο  Half Ironman της Αυστρίας και πρόκριση για το Παγκόσμιο  
 Πρωτάθλημα στην κατηγορία 25-29 ετών, 2015
 13η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Half Ironman  στην κατηγορία 25-29 ετών, 
 Αυστρία 2015
 Πρωταθλητής Ελλάδας Cross Τριάθλου 2014
 Πρωταθλητής Ελλάδας Τριάθλου 2013    
 Πρωταθλητής Ελλάδας Cross Τριάθλου 2013
 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου, 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

της Λιζέτας ςπανού
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Δεκαπέντε νεοφυείς επιχειρήσεις  
και 200 φοιτητές συμμετείχαν  
στην Ημέρα Καριέρας Startups του ΟΠΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η μεγάλη εκδήλωση σταδιοδρομίας  
φοιτητών του ΟΠΑ.

Μ ία ακόμη επωφελής «συ-
νάντηση» εκπροσώπων 
επιτυχημένων νεοφυών 
επιχειρήσεων και φοι-

τητών του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε μες 
στον Απρίλιο, στην Ημέρα Καριέρας 
Startups, που διοργανώθηκε από τη 
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας (ΜοΚΕ) του Ιδρύματος στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομί-
ας – ACEin.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη φετινή 
εκδήλωση συμμετείχαν 15 νεοφυείς 
επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι μι-
σές είχαν ιδρυτικά μέλη αποφοίτους 
ή και νυν φοιτητές του ΟΠΑ. Ταυτό-
χρονα, έλαβαν μέρος και περίπου 200 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοι-
τητές, αλλά και απόφοιτοι του Ιδρύ-
ματος.
H Ημέρα Καριέρας Startups διοργα-
νώνεται με επιτυχία τα τελευταία 
5 χρόνια και έχει φέρει σε επαφή 
πάνω από 800 φοιτητές και αποφοί-
τους του ΟΠΑ με περισσότερες από 
80 νεοφυείς επιχειρήσεις. Μάλιστα, 
τη φετινή διοργάνωση υποστήριξε η 
CollegeLink, που εξειδικεύεται στην 
εύρεση εργασίας νέων.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, παράλ-
ληλα με τις συναντήσεις, φοιτητές 
και απόφοιτοι είχαν την ευκαιρία να 
λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση 
σε θέματα σύνταξης του βιογραφικού 
τους σημειώματος από εξειδικευ-
μένους συμβούλους των εταιρειών 
LMW και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Reloaded.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρύ-
τανης του ΟΠΑ, καθηγητής Εμμανου-
ήλ Γιακουμάκης, ο καθηγητής Βλάσης 
Σταθακόπουλος, επιστημονικός υπεύ-
θυνος της Δομής Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας, και η αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη, υπεύ-
θυνη της ΜοΚΕ, που καλωσόρισαν 
όλους τους συμμετέχοντες και συνο-
μίλησαν με φοιτητές, αποφοίτους και 
εταιρείες.
«Η Ημέρα Καριέρας Startups φέρνει 
σε επαφή φοιτητές και αποφοίτους 
του ΟΠΑ με καινοτόμες νεοφυείς επι-
χειρήσεις σε μια προσπάθεια ενίσχυ-
σης της επιχειρηματικότητας και δι-
ασύνδεσης των νέων με την αγορά 
εργασίας», λέει στην «ΟΠΑ News» η 

κυρία Βουδούρη. «Η εκδήλωση απο-
τελεί μοναδική ευκαιρία αφενός για 
τις νεοφυείς επιχειρήσεις να γνωρί-
σουν ταλαντούχους νέους, που συν-
δυάζουν επιστημονική γνώση με 
διαμορφωμένη επιχειρηματική νοο-
τροπία, και αφετέρου για τους φοι-
τητές και αποφοίτους του ΟΠΑ να 
ανακαλύψουν... προκλητικές δυνατό-
τητες απασχόλησης στον συναρπα-
στικό κόσμο των νεοφυών επιχειρή-
σεων».

«Θα θέλαμε να συγχαρούμε το ΟΠΑ 
και τη ΜοΚΕ για την Ημέρα Καριέρας 

Startups, στην οποία προσκληθήκαμε 
και συμμετείχαμε», αναφέρει από την 
πλευρά του ο κ. Άρης Μανασσάκης, 
operations manager της Procureship, 
μιλώντας με ενθουσιασμό για τη φε-
τινή διοργάνωση. «Ήταν πραγματικά 
ουσιαστική και μας έδωσε τη δυνα-
τότητα να έρθουμε σε επαφή με αξι-
όλογους υποψηφίους, οι οποίοι ενδε-
χομένως να εργαστούν στην εταιρεία 
μας, καθώς και με άλλες καινοτόμες 
νεοφυείς επιχειρήσεις».

«Για πρώτη χρονιά συμμετείχαμε 
ως εταιρεία στην Ημέρα Καριέρας 

Startups, και οι εντυπώσεις είναι 
μόνο θετικές», προσθέτει ο κ. Σωκρά-
της Χαρίσης, chief design officer στην 
Quintessential. «Καθώς βρισκόμαστε 
σε διαδικασία επέκτασης του ανθρώ-
πινου δυναμικού μας, ήρθαμε άμεσα 
σε επαφή με 16 πιθανούς συνεργά-
τες (developers και data analysts). Ως 
εταιρεία που αναπτύσσουμε προϊόντα 
λογισμικού υψηλής ποιότητας, η Ημέ-
ρα Καριέρας Startups μας βοήθησε να 
ανακαλύψουμε ανθρώπους με τους 
οποίους μπορούμε να συνεργαστού-
με», καταλήγει.
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κόλλητη ετικέτα με το mobile app 
της Cyclefi», μας λέει η Εύη.
Η startup έχει κατορθώσει να κατο-
χυρώσει τη λύση που επινόησαν οι 
ιδρυτές της με ειδικό δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας. Αν και νέα στον χώρο, έχει 
ήδη διακριθεί και βραβευτεί τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο στους τομείς ανακύκλωσης, περι-
βάλλοντος, smart cities, καινοτομίας 
και κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας, αποσπώντας συνολικά 10 δια-
κρίσεις έως σήμερα.
Επειδή η Ελλάδα ακόμα υστερεί στην 
ανακύκλωση συγκριτικά με τις υπό-
λοιπες χώρες της Ευρώπης, η εφαρ-
μογή της λύσης της Cyclefi αποτε-
λεί από μόνη της μία πρόκληση, που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξη-
ση των ποσοστών ανακύκλωσης στη 
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«Tα σκουπίδια θα είναι πάντα μέρος 
της ζωής μας. Επομένως, δεν χρειά-
ζεται να πηγαίνουν εντελώς χαμένα». 
Αυτή είναι η σκέψη από την οποία οι 
ιδρυτές της ομάδας Cyclefi (cyclefi.
com) ξεκίνησαν τη δική τους διαδρο-
μή στον επιχειρηματικό στίβο της 
χώρας.
Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, στόχος τους 
εξαρχής ήταν να αλλάξει ο τρόπος με 
τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορ-
ρίμματά μας και, βέβαια, να αναδει-
χθεί η αξία της ανακύκλωσης στην 
καθημερινότητά μας και στις πόλεις 
μας.
«Αυτό που διαπιστώσαμε είναι πως 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρά 
τις ατελείωτες εκστρατείες ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών, τα ποσοστά ανακύκλωσης 
στην Ελλάδα παραμένουν πεισματι-
κά χαμηλά, ενώ φαίνεται να οδηγούν 
σε ελάσσονα αλλαγή της συμπεριφο-
ράς των πολιτών», εξηγεί στην «ΟΠΑ 
News» η Εύη Φρέρη, συνιδρύτρια της 
εταιρείας.
«Αν και πολλοί Έλληνες αναγνωρί-
ζουν τη σπουδαιότητα της ανακύκλω-
σης, αδυνατούν να την υιοθετήσουν 
ως τρόπο ζωής στην καθημερινότη-
τά τους. Γι’ αυτό και οι αριθμοί πα-
ραμένουν ακόμα ιδιαίτερα χαμηλοί», 
αναφέρει η ίδια.
Έτσι, με σκοπό την επίτευξη μιας ου-
σιαστικής αλλαγής στον τομέα της 
ανακύκλωσης που θα στηρίζεται σε 
ουσιαστικά κίνητρα, η Cyclefi δημι-
ούργησε ένα καινοτόμο πρόγραμμα, 

εισάγοντας στην αγορά την 1η σακού-
λα απορριμμάτων για ανακύκλωση 
που επιβραβεύει το καταναλωτικό 
κοινό. Τι σημαίνει αυτό; Ουσιαστικά, 
κάθε φορά που οι καταναλωτές προ-
μηθεύονται το πακέτο της εταιρείας 
με τις σακούλες ανακύκλωσης, επι-
βραβεύονται άμεσα με μοναδικές εκ-
πτώσεις και online προσφορές, τις 
οποίες παρέχουν οι συνεργάτες της.
«Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε στους 
χρήστες μας επιπλέον λόγους να ανα-
κυκλώσουν, ενώ τους εκπαιδεύουμε 
σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει 
η ανακύκλωσή τους, κάθε φορά που 
σκανάρουν τη μοναδική μπλε αυτο-

Ανακύκλωση με οφέλη!
Μια έξυπνη ιδέα για την ανακύκλωση σκουπιδιών στην πόλη  
οδήγησε σε μία επιτυχημένη startup.
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χώρα, όπως αποδείχθηκε και από την 
πιλοτική εφαρμογή της.
Η ομάδα ξεκίνησε την προσπάθειά 
της με το όνειρο να συμβάλει σε αλ-
λαγή νοοτροπίας στους πολίτες, 
αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς όσον αφορά τη διαχεί-
ριση απορριμμάτων. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με συντονισμό όλων 
των απαραίτητων μηχανισμών ανά 
την επικράτεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 
startup βρίσκεται ήδη σε στάδιο επέ-
κτασης της υπηρεσίας σε όλη την Ελ-
λάδα. Μάλιστα, διεξάγει συζητήσεις 
και με χώρες του εξωτερικού που 
επιθυμούν να εφαρμόσουν την υπη-
ρεσία της.
«Θεωρώ πως δεν υπάρχει μεγαλύτε-
ρη επιβράβευση των κόπων σου όταν 
καταφέρνεις, πριν ακόμη λάβεις στα 
χέρια σου τον μεταπτυχιακό σου τίτ-
λο, να περάσεις από τη θεωρία στην 
πράξη, ξεκινώντας μία επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Γι’ αυτό, νιώθω 
ιδιαίτερα τυχερή που είχα την ευκαι-
ρία να αποκτήσω την απαραίτητη θε-
ωρητική κατάρτιση μέσα από το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Διοίκηση Υπηρεσιών του ΟΠΑ. 
Με βοήθησε πολύ ώστε να μπορώ να 
αξιολογώ τις αποφάσεις που σχετί-
ζονται με τη στρατηγική και την ανά-
πτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα, 
είχα στο πλευρό μου τους καθηγη-
τές μου, που με στήριξαν σε αυτή μου 
την προσπάθεια και με συμβούλεψαν 
όπου αυτό ήταν απαραίτητο», καταλή-
γει η Εύη.



15NEWSΗ κοινότητά μας

Στον αστερισμό του TEDxAUEB
Tα 28 πρόσωπα-κλειδιά της φετινής διοργάνωσης ακολούθησαν  
τη δική τους «άρκτο».

E να ξεχωριστό TEDxAUEB 
με θέμα «arctos», βασισμέ-
νο στις προσωπικές πορείες 
των 28 μελών της οργανωτι-

κής ομάδας, πραγματοποιήθηκε στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Τι είναι όμως το TEDxAUEB και τι 
ιστορία κουβαλάει μαζί του; Ξεκίνη-
σε ως πρωτοβουλία φοιτητών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αποτελώντας το πρώτο πανεπιστη-
μιακό TEDx event στην Ελλάδα, και 
ήδη μετρά έξι χρόνια ενεργής παρου-
σίας.
Στη φετινή εκδήλωση δώδεκα ομι-
λητές κατάφεραν μέσα από τα προ-
σωπικά τους βιώματα να ωθήσουν 
το κοινό να σκεφτεί ξανά την πο-
ρεία του στον κόσμο, να επεξεργα-
στεί τα δεδομένα της σύγχρονης 
κοινωνίας και να θέσει διαφορετι-
κούς στόχους για το μέλλον. Επι-
πλέον, τρία performances στη σκηνή 
του TEDxAUEB κατάφεραν να προ-
βληματίσουν, να συγκινήσουν και να 
εμπνεύσουν τους θεατές, βοηθώ-
ντας τους να αναζητήσουν τη δική 
τους «άρκτο».
Απώτερος σκοπός όλων των ομιλη-
τών ήταν να θέσουν τη βάση πάνω 
στην οποία θα οικοδομηθούν σκέ-
ψεις και ιδέες για έναν κόσμο που 
προχωράει μπροστά.
«Ευτυχία είναι να πηγαίνεις από απο-
τυχία σε αποτυχία με τον ίδιο ενθου-
σιασμό και να μην το βάζεις κάτω», 
ανέφερε χαρακτηριστικά η Χριστιάν-
να Οικονόμου, ενώ ο Σπύρος Δαφνής 
τόνισε ότι «τα ελληνικά προϊόντα 
αξίζουν και πρέπει να ακολουθούν 
το δικό τους μονοπάτι προς τη διε-
θνή επιτυχία».
Η Bianca Mularoni υπενθύμισε ότι 
«δεν χρειάζεται να κυνηγάμε την τε-
λειότητα, αρκεί να ξεκινήσουμε από 
τις μικρές αλλαγές». Ο Αναστάσιος 
Διόλατζης εξήγησε ότι ένα φεστιβάλ 
προσφέρει σημαντικά στην οικονομία 
μιας πόλης, καθώς «την κάνει σημείο 
συνάντησης για να ενώσει ανθρώ-
πους από άλλες πόλεις».
Η Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού ση-
μείωσε πως τα αστέρια που κοιτάμε 
τη νύχτα είναι «μόνο τα αστέρια της 
“γειτονιάς” μας», ενώ ο Ton Koene 
υποστήριξε ότι «οι δύο παράγοντες 
που καθορίζουν την επιτυχία του αν-
θρώπου είναι η χρονική περίοδος και 
ο τόπος όπου γεννήθηκε».
Για τη Λύδια Βουσβούνη «ο κόσμος 

έχει ανάγκη το παραδοσιακό, και αυτό 
πρέπει να το εκμεταλλευτούμε», ενώ 
για τον Ηλία Μπίσια «η ναυτιλία είναι 
μια αγκαλιά».

«Το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις 
να αντιμετωπίσεις είναι να αφήνεις 
πίσω το παιδί σου», εξήγησε η Φωτει-
νή Παντζιά μιλώντας για την πολύμη-
νη διαδικασία υιοθεσίας του γιου της 
από την Αιθιοπία.

Ο Παναγιώτης Μαδαμόπουλος-Μο-
ράρης, περιγράφοντας το έργο του 
ReGeneration, ανέφερε ότι «χτίζου-
με μια “γέφυρα” ικανή να μεταφέρει 
τους νέους με ασφάλεια από το περι-
βάλλον του πανεπιστημίου στην αγο-
ρά εργασίας». Η Ανδρομάχη Καρανίκα 

ανέλυσε πώς «ο φωτεινός αστερι-
σμός της άρκτου γίνεται πυξίδα και 
οδηγός για τη ζωή», ενώ η Εύα Καρρά 
υπενθύμισε ότι υπάρχουν «άνθρωποι 
που πωλούνται και αγοράζονται σαν 
αντικείμενα», αναδεικνύοντας τη ση-
μασία υπεράσπισης θεμελιωδών δι-
καιωμάτων.

Από την εμπειρία του TEDxAUEB 2018 
δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν 
τα διαδραστικά workshops, η παρου-
σία φοιτητικών οργανώσεων, ΜΚΟ 
και startups, όπως και δράσεις που 
πρόσφεραν στους συμμετέχοντες δι-
αφορετικές οπτικές για την έννοια 
της «άρκτου».

Όπως λένε τα μέλη της φετινής οργα-

Το TEDxAUEB ανανεώνει το ραντεβού του για 

το 2019 με νέα ομάδα και καινούργιο θέμα.

νωτικής ομάδας, «για πολλά χρόνια ο 
αστερισμός της άρκτου αποτελούσε 
σημείο αναφοράς, μέσο προσανατολι-
σμού, οδηγώντας κυριολεκτικά τους 
ανθρώπους στον προορισμό τους. Σε 
μία εποχή όπου τα πάντα αλλάζουν με 
ταχύτατους ρυθμούς, το ζητούμενο 
για εμάς ήταν η δημιουργία ενός TEDx 
event που θα αποτελούσε την άρκτο 
για όλους όσοι επρόκειτο να το παρα-
κολουθήσουν».
«Ο καθένας από εμάς είχε τη δική 
του μικρή ή μεγάλη άρκτο που τον 
οδηγούσε στο μοναδικό αυτό ταξίδι», 
συμπληρώνουν τα μέλη της ομάδας. 
«Φανταστείτε λοιπόν 28 τελείως δι-
αφορετικά άτομα να δουλεύουν μαζί 
εντατικά για έξι μήνες έχοντας έναν 
κοινό σκοπό, να δημιουργήσουν ένα 
όμορφο και ξεχωριστό event. Άγχος, 
φωνές, τσακωμοί, αλλά και χαμόγε-
λα, αστεία, πλάκες και όμορφες στιγ-
μές μάς έκαναν να δεθούμε και να 
λειτουργήσουμε σαν μια γροθιά, σαν 
ένα».
«Μέσα από την προετοιμασία της εκ-
δήλωσης εμείς μάθαμε πολλά και 
βρήκαμε επιτέλους τη δική μας άρ-
κτο, που μας κράτησε ενωμένους μέ-
χρι τέλους», καταλήγουν.

του αντώνη κανδυλάκη, φοιτητή Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ και curator του TEDxAUEB 2018
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Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε

Τι είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος;

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» 
αναφέρεται τόσο στο σύ-
στημα εσωτερικού ελέγχου 

(internal control system) μιας επιχεί-
ρησης όσο και στη διενέργεια εσω-
τερικού ελέγχου (internal audit).
Σύμφωνα με το AICPA (American In-
stitute of Certified Public Account-
ants), το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου (εσωτερικών δικλίδων) 
περιλαμβάνει το σύνολο των πρα-
κτικών, διαδικασιών και πολιτικών 
που εφαρμόζει η επιχείρηση προκει-
μένου να επιτύχει τους ακόλουθους 
στόχους: α) διαφύλαξη περιουσια-
κών στοιχείων, β) διασφάλιση ακρί-
βειας και αξιοπιστίας λογιστικών 
στοιχείων, γ) προώθηση αποτελε-
σματικότητας επιχειρησιακών λει-
τουργιών και δ) επίτευξη κανονιστι-
κής συμμόρφωσης με πολιτικές και 
διαδικασίες της διοίκησης.
Παραδείγματα εσωτερικών δικλί-
δων αποτελούν η κατάλληλη εξουσι-
οδότηση συναλλαγών, ο αποτελεσμα-
τικός διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, η 
επίβλεψη, η τήρηση καλοσχεδιασμέ-
νων λογιστικών αρχείων, οι φυσικές 
δικλίδες πρόσβασης, η ανεξάρτητη 
επιβεβαίωση και συμφωνία υπολοί-
πων λογαριασμών κ.λπ.
Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου 
πραγματοποιείται από τους εσω-
τερικούς ελεγκτές της επιχείρη-
σης. Σύμφωνα με το IIA (Institute of 
Internal Auditors), η διενέργεια εσω-
τερικού ελέγχου είναι μια ανεξάρτη-
τη και αντικειμενική δραστηριότη-
τα παροχής συμβουλών με σκοπό να 
προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις 
λειτουργίες της επιχείρησης. Συμ-
βάλλει στην επίτευξη των σκοπών 
της επιχείρησης με την υιοθέτηση 
μιας συστηματικής και καλά δομημέ-

νης μεθοδολογίας αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των συστη-
μάτων διαχείρισης κινδύνων, εσω-
τερικού ελέγχου και εταιρικής δια-
κυβέρνησης.
Παραδείγματα ελεγκτικών δια-
δικασιών που έχουν στη διάθεσή 
τους οι εσωτερικοί ελεγκτές απο-
τελούν ερωτηματολόγια και συνε-
ντεύξεις υπαλλήλων, αναλυτικές 
διαδικασίες με τη χρήση αριθμο-
δεικτών, επισκόπηση εγγράφων 
και παραστατικών, παρατήρηση 
υπαλλήλων και επιχειρησιακών δι-
αδικασιών, αποστολή επιστολών 
επιβεβαίωσης υπολοίπων σε πελά-
τες και προμηθευτές, αντιπαραβο-
λή παραστατικών με τις ημερολο-
γιακές εγγραφές και τα υπόλοιπα 
των λογαριασμών στο αναλυτικό 
και γενικό καθολικό κ.λπ.
Συνεπώς, ενώ η θέσπιση ενός ισχυ-
ρού και αποτελεσματικού συστή-
ματος εσωτερικού ελέγχου είναι 
ευθύνη της διοίκησης της επιχεί-
ρησης, η αξιολόγηση της αποτε-
λεσματικότητάς του αποτελεί μία 

από τις αρμοδιότητες των εσω-
τερικών ελεγκτών. Υπό αυτή την 
οπτική, ο εσωτερικός ελεγκτής 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένας έμπι-
στος σύμβουλος της διοίκησης.
Επιχειρήσεις που υποχρεούνται να 
έχουν τμήματα εσωτερικού ελέγ-
χου είναι εισηγμένες εταιρείες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τράπε-
ζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ΔΕΚΟ 
κ.λπ. Η ανεξαρτησία του τμήματος 
εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζε-
ται με την αναφορά του στην επι-
τροπή ελέγχου του διοικητικού 
συμβουλίου της επιχείρησης. Τέ-
λος, πολλές ελεγκτικές εταιρείες 
διαθέτουν τμήματα παροχής συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών εσωτερι-
κού ελέγχου στους πελάτες τους.
Περισσότερες πληροφορίες για τη 
φύση και τις προοπτικές του επαγ-
γέλματος του εσωτερικού ελεγκτή 
μπορούν να αντληθούν από τις 
ιστοσελίδες του Διεθνούς και του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερι-
κών Ελεγκτών (www.theiia.org και 
www.hiia.gr).

του ευθυμίου Δεμοιράκου, Επίκουρου Καθηγητή Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ

το AUEB Volunteers είναι 
ανοιχτό όχι μόνο για  
φοιτητές, αλλά και για 
διοικητικό και διδακτικό 
προσωπικό;

Στο πλαίσιο της πολυετούς κοινω-
νικής προσφοράς του, το Οικονομι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποι-
εί από τον Σεπτέμβριο του 2017 το 
Πρόγραμμα Εθελοντισμού «AUEB 
Volunteers». Στόχος είναι να αναδει-
χθεί η αξία της συμμετοχής και της 
έμπρακτης προσφοράς προς την κοι-
νωνία, και έτσι να ευαισθητοποιη-
θούν περισσότεροι συμπολίτες μας 
γύρω από σημαντικά κοινωνικά θέ-
ματα και τους 17 Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Έως σήμερα το Πρόγραμμα Εθελο-
ντισμού του ΟΠΑ έχει υλοποιήσει 
περισσότερες από 25 δράσεις, με 
τη συμμετοχή 600 περίπου εθελο-
ντών, σε συνεργασία με οργανισμούς 
και φορείς όπως: Ιερά Αρχιεπισκο-
πή Αθηνών, Δήμος Αθηναίων, Make-
A-Wish Ελλάδος, Safe Water Sports, 
Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και 
Αποφυλακισμένων Γυναικών, Σύλ-
λογος «Όραμα Ελπίδας», Ρητορικός 
Όμιλος του ΟΠΑ κ.ά. Τα διήμερα υγεί-
ας, τα σεμινάρια κατά της έμφυλης 
βίας και του bullying, η συλλογή ει-
δών πρώτης ανάγκης για τους πλημ-
μυροπαθείς της Δυτικής Αττικής, 
αλλά και το πρόσφατο ΟΠΑ Run απο-
τελούν κάποιες από τις ειδικές δρά-
σεις του Προγράμματος.

Το AUEB Volunteers περιμένει την 
προσφορά σου, αλλά και τις ιδέες 
σου: auebvolunteers.gr


