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Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022 

 

Δελτίο Τύπου 

Το ΟΠΑ παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς  

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) με διαδρομή 102 χρόνων στην ελληνική κοινωνία, 

υπηρετεί με συνέπεια ένα σύνολο διαχρονικών Αξιών όπως η Αριστεία, η Ακαδημαϊκή Ελευθερία 

και Δεοντολογία, η Καινοτομία, η Εξωστρέφεια και η Κοινωνική Ευθύνη, ενώ αφουγκράζεται 

διαρκώς τις ανάγκες που αναδύονται και ανιχνεύει τις νέες προοπτικές. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΟΠΑ, επαναπροσδιορίζει την αξία της κοινωνικής προσφοράς και της 

άμβλυνσης των ανισοτήτων σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ενέργειες που 

στηρίζουν τα όνειρα των νέων, ενισχύουν την κοινωνία, προστατεύουν το περιβάλλον, 

υποστηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες, και δημιουργούν αξία για όλους.  

Στηριζόμενο κυρίως στην εθελοντική προσφορά των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας και 

ιδιαίτερα των φοιτητριών και των φοιτητών του, το ΟΠΑ συμμετέχει στην παροχή βοήθειας στις 

μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Για παράδειγμα, συστηματικά διενεργείται εθελοντική αιμοδοσία, 

προσφέρεται βοήθεια σε μαθητές μέσω των κοινωνικών φροντιστηρίων, υλοποιεί προγράμματα 

αρωγής (φωτιές Β. Εύβοιας), διοργανώνει αγώνες δρόμου με κοινωνικό αντίκτυπο, εκδίδει 

εφημερίδα με θέματα που άπτονται της σύγχρονης έρευνας και εκπαίδευσης και των κοινωνικών 

συνεπειών αυτής (ΟΠΑ News). 

Σήμερα παρουσιάζει όλες τις δράσεις του μέσα  από τον ιστότοπο του 

https://www.aueb.gr/el/content/koinoniki-eythyni  και σχεδιάζει συνεχώς νέες δράσεις με 

κοινωνική ευαισθησία, όπως την πρόσφατη «υιοθεσία» του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Ερμής» 

για άτομα με Αναπηρίες.     

Μέσα από τα 8 Προπτυχιακά, αλλά και τα 29 Προγράμματα Μεταπτυχιακά Σπουδών του, το ΟΠΑ 

καλλιεργεί την έννοια της ηθικής και της ευθύνης στο οικοσύστημα της οικονομίας και στην 

κοινωνία.  

Ο Αντιπρύτανης Κωνσταντίνος Δράκος, Καθηγητής και Υπεύθυνος Κοινωνικής Ευθύνης και 

Προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δήλωσε: «Είναι συναίσθηση όλων μας ότι 

οι διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες, καθιστούν την Κοινωνική Ευθύνη και 

Προσφορά βασικό συστατικό των αξιών και της θεσμικής μας ταυτότητας, αποτελώντας, 

ταυτόχρονα, οδηγό για την υγιή πορεία της κοινότητας του Ιδρύματος. Το ΟΠΑ αποδεικνύει για 

άλλη μια φορά ότι ταυτίζεται με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας».   

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ 
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Για περισσότερες πληροφορίες: 

Κυρέζης Νίκος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τηλ.+ 30 210 8203297   
e-mail:  nkyrezis@aueb.gr,  pr-office@aueb.gr 

 

 

 

 

Video παρουσίασης προγράμματος: https://youtu.be/rOvSxJ1K0oo  
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