
 
 

 
 
 
 
 

OIKONOMIKO 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT  
COMMUNICATION ON ENGAGEMENT (COE) 

REPORT 2020 
- 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 

IOYΛΙΟΣ 2020 



Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                                                                               COE Report 2020 

1 
 

Περιεχόμενα 

Χαιρετισμός Πρύτανη ................................................................................................................ 4 

Κοινωνική Προσφορά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ................................. 5 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ................................................................................................................. 5 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” ...................................................................... 5 

2. Υποτροφίες  σε άπορους φοιτητές ............................................................................... 6 

3. Εκδηλώσεις .................................................................................................................... 6 

4. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................... 7 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ ..................................................................................................................... 7 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” ...................................................................... 7 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ........................................................................................................ 8 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” ...................................................................... 8 

2. Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος ............................................................................ 10 

3. Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ιατρείο ...................................................................... 11 

4. Ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης.................................... 11 

5. Σεμινάρια – Έρευνες - Βραβεύσεις ............................................................................. 12 

6. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 13 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ........................................................................................................... 14 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 14 

2. Οργανισμός – Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος ..................................................... 16 

3. Αρχές Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας στα Προγράμματα Σπουδών ..................... 16 

4. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΟΠΑ ................................... 18 

5. Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ ........................................................ 19 

6. Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ......................................................... 19 

7. Αριστεία στην διδασκαλία .......................................................................................... 19 

8. Υποτροφίες Αριστείας σε φοιτητές ............................................................................. 20 

9. Κοινωνικές Παροχές Βιβλιοθήκης ΟΠΑ ....................................................................... 21 

10.   Δωρεά πεπαλαιωμένου εξοπλισμού σε κοινωνικούς φορείς..................................... 21 

11.   Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ACEin) ................................... 21 

12.    i-MBA Sustainable Development & Circular Economy Club ....................................... 22 

13.    Σεμινάρια – Ημερίδες - Διαγωνισμοί ......................................................................... 22 

14.    Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................ 23 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ............................................................................................................. 24 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 24 



Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                                                                               COE Report 2020 

2 
 

2. Εκδηλώσεις .................................................................................................................. 24 

3. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 24 

4. Εκδόσεις “HR Case Study Series” ................................................................................ 25 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ............................................................................................... 25 

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΟΠΑ ................................................................. 25 

2. Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία 

(ReSEES) ............................................................................................................................... 25 

3. Energy & Sustainability Club ........................................................................................ 26 

4. Συνέδρια – Σεμινάρια .................................................................................................. 26 

5. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 27 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ............................................................. 27 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 28 

2. Εσωτερικός Κανονισμός Ασφαλείας ΟΠΑ & Οδηγίες Ασφαλείας .............................. 28 

3. Οργανισμός Ιδρύματος .............................................................................................. 28 

4. Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)............................................... 29 

5. Ημέρες καριέρας ΟΠΑ ................................................................................................. 29 

6. Εκδηλώσεις .................................................................................................................. 30 

7. Εκδόσεις “HR Case Study Series” ................................................................................ 30 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ......................................................................... 30 

1. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 30 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ .......................................................................................................... 31 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 31 

2. Σεμινάρια ..................................................................................................................... 32 

3. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 32 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ........................................................................................ 33 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 33 

2. Ημερίδες - Διαγωνισμοί .............................................................................................. 33 

3. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 34 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ............................................................... 35 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 35 

2. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 35 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ............................................................................................................... 36 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 36 

2. Στρατηγική για Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή ....................................................... 36 



Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                                                                               COE Report 2020 

3 
 

3. Εκδηλώσεις .................................................................................................................. 37 

4. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 38 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ........................................................................................................................ 38 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 38 

2. Δράσεις ΟΠΑ σε συνεργασία με Ίδρυμα Λασκαρίδη .................................................. 39 

3. Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................. 40 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ....................................................................................................................... 40 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 40 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ............................................................................ 41 

1. Οργανισμός – Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος ..................................................... 41 

2. Χρήση λογισμικού λογοκλοπής “Turnitin” .................................................................. 42 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ............................................................................................... 42 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” .................................................................... 42 

2. CSR Hellas .................................................................................................................... 43 

3. “Principles for Responsible Management Education (PRME)” ................................... 43 

4. Νοσοκομείο Παίδων .................................................................................................... 43 

5. Ελληνικά Πετρέλαια .................................................................................................... 44 

6. Global Sustain .............................................................................................................. 44 

7. Κοινωφελές Ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη (ACLCF)» .............................................. 44 

8. EIT Climate-KIC Hub Greece ........................................................................................ 44 

9. Sustainable Development Solutions Network ............................................................. 45 

10.    Συνεργασίες με Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ΑΣΚΤ Αθήνας ......................................... 45 

11.    Εφημερίδα OΠΑ News ................................................................................................ 45 

ΕΡΕΥΝΑ ΟΠΑ ............................................................................................................................ 46 

1. Δημοσιεύσεις προσωπικού ΟΠΑ σε αντικείμενα που εμπίπτουν στους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης ........................................................................................................... 46 

2. Ερευνητικά έργα / Προγράμματα ΟΠΑ ....................................................................... 55 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΠΑ ......................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 





Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                                                                               COE Report 2020 

5 
 

Κοινωνική Προσφορά του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΟΠΑ) 

Η Κοινωνική Προσφορά αποτελεί μία από τις υπέρτατες αξίες του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (OΠΑ) και διαπνέει την Ταυτότητα, τη Στρατηγική και την 

καθημερινή λειτουργία του. Η υιοθέτηση της αξίας αυτής αποσκοπεί τόσο στην εκπαίδευση 

και την ανάπτυξη υπεύθυνων επιστημονικά καταρτισμένων ερευνητών, επαγγελματιών και 

πολιτών, οι οποίοι θα δρουν και θα ηγούνται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την κοινωνική 

ευθύνη, όσο και στη λειτουργία του Πανεπιστημίου ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα 

το οποίο προσφέρει προστιθέμενη αξία στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της 

κοινωνίας γενικότερα. 

Το ΟΠΑ συμμετέχει τη πρωτοβουλία “United Nations Global Compact” των Ηνωμένων 

Εθνών από το Μάρτιο του 2013 και αναπτύσσει την κοινωνική του δράση σύμφωνα με τους   

17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs). Στις παρακάτω 

ενότητες παρουσιάζεται η δραστηριότητα του Πανεπιστημίου για καθέναν από τους 17 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2018 – Ιουλίου 2020.  

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 

   

«Στόχος 1: Τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, παντού» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Οne Stop – Μια γορτή αλληλεγγύης: Οι εθελοντές του ΟΠΑ βοήθησαν στην 

προετοιμασία και στο μαγείρεμα φαγητού και ζεστών ροφημάτων τα οποία 

μοιράστηκαν σε ανθρώπους που ζουν σε κατάσταση δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Η 

δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2018. Η συγκεκριμένη δράση 

υπάγεται και στο Στόχο 2. 

 Η γιορτή της μητέρας: Με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας, στις 12/5/2019, 

πραγματοποιήθηκε συλλογή ειδών για νέες μητέρες και μωρά, με σκοπό την ενίσχυση 

του έργου της ΜΚΟ «Φαιναρέτη», την εύκολη δηλαδή πρόσβαση σε όλες τις εγκύους, 

νέες μητέρες και στις οικογένειές τους σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας κατά την προγεννητική περίοδο. 

 Χριστουγεννιάτικη Γιορτή: Η εκδήλωση διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2019 για την 

κοινότητα του ΟΠΑ. Μέσα σε γιορτινό κλίμα ακούστηκαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 

έγιναν πολλές χειροτεχνίες οι οποίες προστέθηκαν στο στολισμό του χώρου και του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της γιορτής έγινε συλλογή και 
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ανακύκλωση ρούχων σε συνεργασία με το «Fabric Republic». Η συγκεκριμένη δράση 

υπάγεται και στο Στόχο 13. 

2. Υποτροφίες  σε άπορους φοιτητές 

Η παροχή υποτροφιών αποτελεί ουσιαστικά την Κοινωνική Προσφορά του Πανεπιστημίου 

σε άπορους φοιτητές/τριές του. Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποτροφίες που προσέφερε 

το Ίδρυμα κατά την περίοδο 2018-20:  

 Το "Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου", το οποίο χορηγεί υποτροφίες ανάλογα με την 

επίδοση σπουδών και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Τον Οκτώβριο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους το Ίδρυμα ανακοινώνει το ύψος της υποτροφίας, καθώς και τον 

τρόπο και το χρόνο υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους.  

 Κληροδότημα “Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου”: Το ΟΠΑ  χορήγησε χρηματικά βραβεία σε 

αριστεύσαντες άπορους απόφοιτους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. 

Χατζηγεωργίου». 

 “Κληροδότημα "Γεωργίας Νικολακοπούλου": Το Πανεπιστήμιο χορήγησε υποτροφίες σε 

άπορους φοιτητές/τριες του ΟΠΑ ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 

2017-18 και 2018-19, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Γεωργίας 

Νικολακοπούλου».  

 Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ: Στο πλαίσιο 

υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή 

στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», το ΟΠΑ παρείχε οικονομικές ενισχύσεις σε 

προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η πρώτη 

κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές ΑμΕΑ για τους οποίους δόθηκαν 20 οικονομικές 

ενισχύσεις για το 2018-19. Η δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές από 

χαμηλές εισοδηματικές ομάδες για τους οποίους δόθηκαν 67 οικονομικές ενισχύσεις 

για το 2018-2019. 

3. Εκδηλώσεις  

 Το ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δίπλα "στην Κιβωτό του Κόσμου": Το 

πρόγραμμα παρείχε οικονομική ενίσχυση στο ίδρυμα «Κιβωτός του Κόσμου» για τα έτη 

2018 και 2019.  

 Οικονομική Ενίσχυση της Οργάνωσης «Παιδικά Χωρία SOS Ελλάδος»: Το Τμήμα 

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ΟΠΑ παρείχε οικονομική ενίσχυση για το έτος 2020, εις 

μνήμην του Ομότιμου Καθηγητή κ.Αυλωνίτη. 

 Θεατρική Παράσταση για Καλό Σκοπό: Το ΟΠΑ, στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου 

των 100 χρόνων από την ίδρυσή του και της Κοινωνικής Προσφοράς του, διοργάνωσε 

στις 9/2/2020 εκδήλωση με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των «Παιδικών Χωριών SOS 

Ελλάδας». Συγκριμένα, δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά των «Παιδικών Χωριών SOS 

Ελλάδας» να παρακολουθήσουν δωρεάν την παιδική παράσταση «Όρνιθες: Η πολιτεία 
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των Πουλιών», ενώ παράλληλα μέρος των εσόδων της παράστασης δόθηκαν για την 

οικονομική ενίσχυσή τους.  

4. Εφημερίδα OΠΑ News 

Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με τον τερματισμό της φτώχειας προς 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  

 «Φτώχεια: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά αποτελέσματα για σχεδιασμό 

αποτελεσματικών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας», του κ.Τσακλόγλου, 

Καθηγητή του ΟΠΑ (Τεύχος 34ο – Ιούνιος / Αύγουστος 2020). 

 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 

 

«Στόχος 2: Τερματισμός της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και 

βελτίωση της διατροφής, καθώς και προώθηση της αειφόρου γεωργίας» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Το Σπίτι του Μπορούμε: Η δράση πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2017 έως 

και τον Μάιο του 2019. Σ’ αυτή την δράση οι εθελοντές του ΟΠΑ συνέβαλαν 

καθοριστικά σε διάφορα έργα που υλοποιεί ο Οργανισμός, όπως στην επικοινωνία με 

δωρητές τροφίμων και κοινωφελείς φορείς, που συνιστούν τους αποδέκτες των 

δωρεών τροφίμων, στην καταγραφή των δωρεών τροφίμων καθώς επίσης και σε μια 

σειρά προγραμμάτων που δρομολογεί ο ΜΚΟ με στόχο την ευαισθητοποίηση του 

πληθυσμού για την ανάγκη μείωσης της σπατάλης τροφίμων. 

 Μπορούμε στη Λαϊκή: Οι εθελοντές του ΟΠΑ συμμετείχαν στο πρόγραμμα του  

"Μπορούμε στη Λαϊκή" και συνέβαλαν στη συλλογή τροφίμων και περισσευούμενων 

προϊόντων από πάγκους των λαϊκών αγορών. Έχοντας ολοκληρώσει τη συλλογή των 

τροφίμων, οι εθελοντές ανέλαβαν την καταγραφή και άμεση προσφορά των προϊόντων 

σε τοπικούς κοινωφελείς φορείς. Η δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου 

2017 – Αυγούστου 2018 και τον Μάιο του 2019.  
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ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

 

«Στόχος 3: Διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της καλής υγείας για όλους και 

για όλες τις ηλικίες» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” 

 Summer Bazaar & Ladies’ lunch: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16/5/2018 και 

περιελάμβανε Bazaar με ρούχα και αντικείμενα από καταστήματα που στηρίζουν με τη 

συμμετοχή τους το MDA. Οι εθελοντές του ΟΠΑ προσέφεραν βοήθεια στο στήσιμο των 

πάγκων. 

 Πασχαλινή δημιουργική απασχόληση: Οι εθελοντές του ΟΠΑ είχαν την ευκαιρία να 

δημιουργήσουν πασχαλινές λαμπάδες καθώς και άλλες χειροτεχνίες εν όψει του 

μπαζάρ που πραγματοποίησε ο οργανισμός “Make a Wish”. Η δράση 

πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάρτιο του 2018 και τον μήνα Απρίλιο του 2019. 

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το HIV/AIDS σε επιχειρήσεις στο κέντρο της 

Αθήνας: Την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν “outreach” δράσεις 

σε μαγαζιά και δρόμους στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό την ενημέρωση και πρόληψη. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εθελοντές του ΟΠΑ και εθελοντές της «Θετικής Φωνής» 

ενημέρωσαν τον ευρύ πληθυσμό για τον HIV / AIDS και άλλα ΣΜΝ (Σεξουαλικώς 

Μεταδιδόμενα Νοσήματα) καθώς μοίρασαν και προφυλακτικά. Τέλος ενημέρωσαν για 

το "Checkpoint", το οποίο κάνει δωρεάν και ανώνυμα εξετάσεις για τα νοσήματα αυτά. 

  «Μαραθώνιος Αθήνα» – ΑΜΑ: Οι εθελοντές του ΟΠΑ βοήθησαν σε πολλές 

διαφορετικές θέσεις τη διεξαγωγή του ΑΜΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 11/11/2018. 

Πιο συγκεκριμένα, δίνοντας πληροφορίες για τη διαδρομή, τα block εκκίνησης, τη 

διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των ρούχων τους, καθώς και καθοδήγηση για τη 

σωστή διαδρομή ή την έξοδό τους μετά τον τερματισμό. 

 Χριστουγεννιάτικο Bazaar 2018: Οι εθελοντές του ΟΠΑ σε συνεργασία με το 

Χατζηπατέρειο1 Ίδρυμα συνέδραμαν στην προετοιμασία του Bazaar, καθώς και στο 

κομμάτι της προώθησης των ειδών που ήταν προς πώληση κατά τη διάρκεια της 

δράσης. Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. 

 Δημιουργική Ομάδα “Make-A-Wish”: Οι εθελοντές μέσω της συμμετοχής τους 

βοήθησαν στην κατασκευή εποχιακών ειδών και δώρων εν όψει Χριστουγέννων καθώς 

και στη δημιουργία μπομπονιερών γάμου & βάπτισης. Η δράση πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018. 

 «Μαραθώνιος 2018»: Οι εθελοντές του ΟΠΑ βρίσκονταν στο περίπτερο του MDΑ 

Ελλάς, ώστε να συμβάλλουν: α) Στην υποδοχή των ασθενών με αμαξίδια, β) Στην 

υποδοχή και προσφορά αναγκαίων παροχών έπειτα από τον αγώνα, γ) Στην ενημέρωση 

                                                           
1
 Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού. 
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και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δράση, τους σκοπούς και τις ανάγκες των 

Μελών του Σωματείου. Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018. 

 «Αστερομέρα 2018»: To πρόγραμμα “Αστέρι Ευχής” του Οργανισμού “Make a Wish”2  

είναι ένα χάρτινο αστέρι σε μορφή δωρεάς και από τα χρήματα που συγκεντρώνονται, 

υιοθετούνται πολλές Ευχές που είναι σε εκκρεμότητα. Οι εθελοντές του ΟΠΑ βοήθησαν 

στην προετοιμασία υλικού που χρειάζεται στο “Αστέρι Ευχής”, ώστε να βγει πιο ομαλά 

το πρόγραμμα το οποίο στέλνετε σε όλα τα σχολεία πανελλαδικά. Η δράση 

πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018. 

 Υποστήριξη κοινωφελών φορέων του δικτύου GivMed: Οι εθελοντές του ΟΠΑ 

συμμετείχαν στη διαχείριση του δικτύου της GivMed, ώστε συνάνθρωποί μας που δεν 

έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται να τα αποκτήσουν δωρεάν. Οι 

εθελοντές υποστήριξαν κοινωνικά φαρμακεία, γηροκομεία και άλλους κοινωφελείς 

φορείς του δικτύου GIVMED για να πάρουν τα φάρμακα που χρειάζονταν, ενώ  

συμμετείχαν και σε ενημερωτικά events της ΜΚΟ. Η δράση πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο Ιουλίου 2018 – Μαΐου 2019. 

 Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Angelman: Στις 16/2/2019 ο Σύλλογος γονέων 

Συνδρόμου “Angelman” διοργάνωσε τη γιορτή για την παγκόσμια ημέρα, μέσω  

παιχνιδιού με τα παιδιά και σπάζοντας κάθε στερεότυπο της «Διαφορετικότητας». Στη 

γιορτή συμμετείχαν ως εθελοντές και μέλη της φωτογραφικής ομάδας του ΟΠΑ 

φωτογραφίζοντας τα παιδιά σε αυτές της στιγμές χαράς, με θέμα «Το χαμόγελο ενός 

παιδιού». 

 Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2019: Στις 17/3/2019 μέλη της Κοινότητας του ΟΠΑ 

συμμετείχαν εθελοντικά στον 8ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, οι 

εθελοντές συμμετείχαν στις ακόλουθες θέσεις: εκκίνηση Αγώνων, σταθμοί 

τροφοδοσίας, τερματισμός, ειδικές συνεργαζόμενες ομάδες. 

 Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ευχής: Στις 20/4/2019 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμό 

της πρώτης ευχής που πραγματοποιήθηκε πριν 39 χρόνια. Οι εθελοντές του ΟΠΑ 

βοήθησαν στη καταγραφή των συμμετεχόντων και στην προώθηση του περιπάτου, 

μοιράζοντας φυλλάδια και αυτοκόλλητα του “Make a Wish”. 

 Υγιεινή Διατροφή και Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής: Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού 

του ΟΠΑ σε συνεργασία με την ΑΝΑΣΑ, την PROLEPSIS και την «Ομάδα Κοινωνικής 

Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης» πραγματοποίησε, στις 6/6/2019, ομιλία με 

θέμα την υγιεινή διατροφή και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Οι συμμετέχοντες 

έλαβαν σημαντικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την καθημερινή 

πρόσληψη τροφής, τις διατροφικές διαταραχές που μπορεί ο άνθρωπος να εκδηλώσει 

σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, αλλά και τη σημασία της διατροφής ήδη από την 

βρεφική τους ηλικία. 

 Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα: Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 

2019 από εθελοντές του ΟΠΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 

                                                           
2
 Το “Make-A-Wish” (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και 

απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή με χαρά, δύναμη και ελπίδα. 
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«Πάνος Μυλωνάς»3 με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών έξω από νυχτερινά κέντρα 

ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. 

 Ενημέρωση πληθυσμού για τον ιό HIV: Οι εθελοντές του ΟΠΑ σε συνεργασία με την 

«Θετική Φωνή» πήγαν σε πλατείες και δρόμους διανέμοντας δωρεάν προφυλακτικά και 

ενημερώνοντας τον κόσμο για το νόημα της πρόληψης και της τακτικής εξέτασης για 

τον ιό HIV και άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Η δράση πραγματοποιήθηκε 

τον Δεκέμβριο του 2019.  

 Αυθεντικός Μαραθώνιος 2019: Μέλη της Κοινότητας του ΟΠΑ συμμετείχαν εθελοντικά 

στον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Νοεμβρίου 2019. 

Συγκεκριμένα, οι εθελοντές του ΟΠΑ συμμετείχαν σε διάφορα πόστα όπως: Αφετηρία 

Μαραθώνα, Τερματισμό, Τροφοδοσία-Σταθμοί, Σταθμοί των μικρότερων αγώνων.  

 «Αστερούληδες εν δράσει – Ημέρα Δημιουργίας: Αστέρια Ευχής»: Οι εθελοντές του 

ΟΠΑ βοήθησαν στην προετοιμασία υλικού (αφίσες, φυλλάδια, βραχιόλια) για το 

πρόγραμμα “Αστέρι της Ευχής” (Make-A-Wish), ώστε το υλικό να αποσταλεί 

πανελλαδικά σε σχολεία και επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι εθελοντές βοήθησαν να 

φτιαχτούν χιλιάδες «Αστερία Ευχών» για να αποσταλούν σε κάθε γωνιά της χώρας. Η 

δράση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019.  

 Συλλογή ιατροφαρμακευτικού υλικού: Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού “AUEB 

Volunteers” σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό “Φαρμακοποιοί του 

Κόσμου”, με αφορμή το 54ο διήμερο Αιμοδοσίας του ΟΠΑ, κάλεσε την κοινότητα του 

Πανεπιστημίου να συνδράμει ώστε να συγκεντρωθούν φάρμακα όλων των ειδών, τα 

οποία δεν έχουν λήξει, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό όπως: παραφαρμακευτικά, 

νάρθηκες, μπαστούνια, πατερίτσες κτλ. Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 

2019.  

 Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στο ΟΠΑ: Οι εθελοντές του ΟΠΑ βοήθησαν καθ όλη 

τη διάρκεια στην υποστήριξη της διαδικασίας παρέχοντας γραμματειακή υποστήριξη. Η 

51η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018, η 52η τον Δεκέμβριο 

του 2018, η 53η τον Απρίλιο του 2019, η 54η τον Δεκέμβριο του 2019 και η 55η τον 

Μάιου του 2020. 

2. Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος  

Στον Εσωτερικό Κανονισμό (2002) του ΟΠΑ γίνεται αναφορά στην «Ποιότητα Ζωής στο 

Πανεπιστήμιο» (άρθρο 77), βάσει της οποίας: «Οι Πανεπιστημιακές Αρχές φροντίζουν για 

την παροχή υπηρεσιών ποιότητας (υγείας, διατροφής, άθλησης κ.α.) προς όλους τους 

φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο φροντίζει για την κάλυψη των 

αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τόσο σε σχέση με τη φυσική πρόσβαση στο 

Πανεπιστήμιο όσο και σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, υιοθετώντας τις σύγχρονες 

τεχνολογικές εξελίξεις». Η εφαρμογή του παραπάνω άρθρου του Εσωτερικού Κανονισμού 

υπάγεται και στον Στόχο 4.  

                                                           
3
 Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως 

σκοπό την υποστήριξη και την προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής 
αγωγής, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 
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3. Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ιατρείο 

Η υπηρεσία του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας και απευθύνεται σε όλη την Πανεπιστημιακή 

κοινότητα του ΟΠΑ, δωρεάν. Ο σκοπός λειτουργίας της υπηρεσίας είναι: 

 Να προσφέρει φροντίδα στους φοιτητές/τριες που νιώθουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο 

και χρειάζονται στήριξη. 

 Να συζητήσει απορίες και ερωτήματα, που προκύπτουν από τη μετάβαση ενός 

ανθρώπου στην ενήλικη ζωή και αφορούν στο σώμα του, τις σχέσεις του, τα 

συναισθήματα του, τις σκέψεις του, το μέλλον του και στην ποιότητα της ζωής του. 

 Να εκπαιδεύσει στον χειρισμό προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της 

φοίτησης, όπως άγχος για τις εξετάσεις, αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, 

έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο, αδυναμία κατάρτισης σχεδίων για το 

μέλλον και αμφιθυμία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 

 Να προσανατολίσει φοιτητές/τριες με ψυχοσωματικές διαταραχές, σωματικές νόσους, 

γεγονότα ζωής και αναπηρία, στη διεπιστημονική αντιμετώπιση τους. 

 Να διευρύνει τους ορίζοντες σκέψης και προβληματισμού των νέων ανθρώπων, 

προσφέροντας μια εκ των «έσω ματιά» του εαυτού τους. 

Επίσης, στο ΟΠΑ λειτουργεί ιατρείο, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο του 

Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι ο ιατρός απασχολείται ως ελεγκτής ιατρός ως προς τους 

φοιτητές/τριες και ως θεράπων ιατρός ως προς το διοικητικό προσωπικό και τα μέλη του 

διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. 

4. Ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Η «Ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης»4 είχε ως στόχο την 

πρόληψη, την διάγνωση και την αντιμετώπιση ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ. Έδινε έμφαση, σε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, στο 

σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη και στην κοινωνική μέριμνα, με τελικό στόχο, την 

προαγωγή της ψυχικής υγείας και τον αποστιγματισμό.  

Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα παρείχε υπηρεσίες όπως την διεξαγωγή σεμιναρίων,  ημερίδων 

με σκοπό την ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού σε διάφορα θέματα, ψυχικής 

υγείας, κοινωνικά ή  ακαδημαϊκά που τον αφορούν. Επίσης, η ομάδα στόχευε στον 

αποστιγματισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στην ανίχνευση ψυχικών δυσκολιών και 

στην εκπαίδευση της φοιτητικής κοινότητας (ομάδες εργασίας για την ψυχική υγεία και 

ποιότητα στον εργασιακό χώρο, για την εναρμόνιση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής και 

τη δια βίου μάθηση). Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της 

«Ομάδας Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης» που είχε πραγματοποιήσει 

έως και τον Μάιο του 2019: 

                                                           
4
 Η «Ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης» του ΟΠΑ ολοκλήρωσε την δράση 

με την λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. 
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 Εκδήλωση «Αναζητώντας διαδρομές έκφρασης…»: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

στις 19/10/2018 και συζητήθηκε το θέμα της συνύπαρξης σ’ ένα κόσμο που διαρκώς 

μεταβάλλεται, τόσο διαπροσωπικά (σχέσεις κοινωνικό - πολιτισμικό περιβάλλον) όσο 

και ενδοψυχικά (προσωπική ανάπτυξη). Επίσης, έγινε αναφορά στην ενηλικίωση και 

στην έναρξη της φοιτητικής ζωής, που συνδέονται άμεσα με συναισθηματικά, 

υπαρξιακά και πρακτικά ζητήματα. 

 Βιωματικό εργαστήριο «Χτίζοντας συνδέσεις σε καιρούς μετάβασης»: Το εργαστήριο 

απευθυνόταν σε πρωτοετείς φοιτητές και περιλάμβανε 6 τρίωρες εβδομαδιαίες 

συναντήσεις. Βασικός του στόχος ήταν να βοηθηθούν οι νέοι/ες φοιτητές/τριες στη 

μετάβασή τους από ένα πλαίσιο στενό και προστατευμένο, όπως αυτό της οικογένειας 

και του σχολείου, σε ένα ευρύτερο, πιο πολύπλοκο και πιο απρόσωπο πλαίσιο. Οι 

συναντήσεις πραγματοποιηθήκαν την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018.  

 Ομάδα συμβουλευτικής για την ολοκλήρωση των σπουδών: Η ομάδα συμβουλευτικής 

απευθυνόταν στους φοιτητές/τριες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ολοκλήρωση 

των σπουδών τους. Σκοπός της ομάδας ήταν η αναζήτηση τρόπων διαχείρισης και 

τακτικών ενίσχυσης των δυνατοτήτων των φοιτητών. Οι συναντήσεις  

πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019. 

 Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης - "Δημιουργώντας βιώσιμες σχέσεις": Η θεματική 

ενότητα του εργαστηρίου εστίαζε στις ανθρώπινες σχέσεις. Στόχος της ομάδας ήταν η 

προσέγγιση ζητημάτων που αφορούσαν το πώς αναπτυσσόμαστε μέσα σε σχέσεις και 

απευθυνόταν στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου. Οι συναντήσεις 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2019.  

5. Σεμινάρια – Έρευνες - Βραβεύσεις 

 Το ΠΜΣ Στατιστικής του ΟΠΑ,  προκειμένου να παρέχει συνεχή επιμόρφωση και 

ενημέρωση στους φοιτητές του, διοργάνωσε τα ακόλουθα σεμινάρια σε θέματα Υγείας 

κατά την περίοδο 2018-20:  

o 6/3/2018 & 16/10/2018, Prof. Dr. Meinhard Kieser, Institute of Medical Biometry 

and Informatics, University of Heidelberg, Germany: "Phase II trials in oncology – is 

Simon’s optimal design the optimum?". 

o 3/5/2018, Gianluca Baio, Department of Statistical Science, University College 

London: "Bayesian methods in health economics". 

o 19/4/2018, Ateev Mehrotra, Department of Health Care Policy and Medicine,  

Harvard Medical School  "Is a Visit to the Doctor Now Obsolete? Delivery Innovation 

as a Means of Fixing Health Care". 

o 23/3/2020, Apostolos Gkatzionis, Paul J. Newcombe and Stephen Burgess, MRC 

Biostatistics Unit, University of Cambridge: "Mendelian Randomization". 

o 29/5/2020, “AUEB Webinar: Statistics for Health Economic Evaluation: Introduction 

& Opportunities” by Andreas Karabis.  

 Έρευνα εργαστηρίου «Αγορά»: Το Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής 

Συμπεριφοράς – «Αγορά» του ΟΠΑ πραγματοποίησε έρευνα στις αρχές του 2020 με 

θέμα «Covid-19: To success story της Ελλάδας». Η έρευνα είχε ως στόχους: α) Να 

καταγραφούν οι λόγοι που οι Έλληνες πολίτες τήρησαν τις συστάσεις των ειδικών, β) 

https://msm.aueb.gr/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19_Results_Agora.pdf
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Να αποτυπωθούν οι μεταβολές στις ευρύτερες καταναλωτικές συνθήκες και γ) Η 

απεικόνιση αντιλήψεων, απόψεων και στάσεων απέναντι στον Covid-19. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο «Retail Sector and Covid: Disruptions and Digital 

opportunities»: Το «ΠΜΣ International MBA» του ΟΠΑ και ερευνητικό εργαστήριο 

ELTRUN διοργάνωσαν το εν λόγω σεμινάριο στις 26/6/2020. Τα θέματα του σεμιναρίου 

επικεντρώνονταν στις επιπτώσεις της πανδημίας στο λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 Συνεργασία ΟΠΑ – Apivita: Ασημένιο Βραβείο “Responsible Business Awards 2019”: 

Στην κατηγορία «Συνεργασία Επιχείρησης-Ακαδημαϊκών φορέων» βραβεύτηκε το 

πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα για φαρμακοποιούς», που 

αποτελεί συνεργασία του ΟΠΑ με την Apivita. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 

«Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)» του ΟΠΑ και στοχεύει στην 

ενδυνάμωση του φαρμακοποιού με τις πιο σύγχρονες έννοιες-τεχνικές της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

6. Εφημερίδα OΠΑ News 

Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με την υγεία και την ευημερία προς 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  

 «Λοιμώδη νοσήματα. Κάποια στοιχεία… κι ένας μύθος», του κ.Δεμίρη, Επικ.Καθηγητή  

του ΟΠΑ (Τεύχος 21ο – Φεβρουάριος / Μάρτιος 2018). 

 Θέμα: «Προγραμμάτισαν ένα καλύτερο μέλλον και … βγήκαν νικητές!» -  

Πρωτοποριακές εφαρμογές υγείας, design και προστασίας περιβάλλοντος οι νικήτριες 

ιδέες του COSMOTE Hackathon (Τεύχος 23ο – Ιούνιος / Σεπτέμβριος 2018). 

 «Δεύτερο διήμερο υγείας για τα μέλη του ΟΠΑ», του κ.Αγγελόπουλου, φοιτητή του 

ΟΠΑ, εθελοντή Ομάδας Συντονισμού του AUEB Volunteers (Τεύχος 23ο – Ιούνιος / 

Σεπτέμβριος 2018). 

 «Εθελοντική αιμοδοσία και κοινωνικές δράσεις» - Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις 

προσφοράς του ΟΠΑ, της κα.Αργυροπούλου (Τεύχος 26ο – Δεκέμβριος 2018 / 

Ιανουάριος 2019). 

 «Στάση πρώτη: Σύνδεση» - Μια κουβέντα με μέλη της Ομάδας Κοινωνικής Μέριμνας 

και Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΟΠΑ, των κ.Καρατζαφέρη, ψυχιάτρου, 

κ.Καβαλιεράτου, κλινικού ψυχολόγου – ψυχοθεραπευτή, κα.Τσιτσοπούλου, κλινικής 

κοινωνικής λειτουργού και ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπεύτριας  (Τεύχος 26ο – 

Δεκέμβριος 2018 / Ιανουάριος 2019). 

 «Δύο χρόνια εθελοντικής προσφοράς σε παιδιά που πάσχουν από πολύ σοβαρές 

ασθένειες» - Με επιτυχία συνεχίζεται η συνεργασία του Προγράμματος Εθελοντισμού 

του ΟΠΑ με το Make-A-Wish, της κα.Τρούμπα, φοιτήτρια του ΟΠΑ, μέλους Ομάδας 

Συντονισμού του AUEB Volunteers (Τεύχος 27ο – Φεβρουάριος / Μάρτιος 2019). 

 «Αργυρό βραβείο για την επιστημονική στήριξη του κλάδου των φαρμακοποιών» - 

Αρίστευσε η συνεργασία ΟΠΑ και Apivita στα Hellenic Responsible Business Awards 

2019, της κα.Σπανού (Τεύχος 28ο – Απρίλιος / Μάιος 2019). 

 «Η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στο προσκήνιο: Επιβράβευση της φαρμακευτικής 

καινοτομίας και βιωσιμότητα του συστήματος υγείας», του κ.Πανταζή, Διευθύνοντα 

Συμβούλου Ινστιτούτου Φαρκευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (Τεύχος 29ο – Ιούνιος / 

Αύγουστος 2019). 
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 «Το διαγνωστικό ταξίδι ενός ασθενού: Πρώτο βραβείο για ομάδα του Τμήματος 

Στατιστικής στο 1ο Health Datathon» (Τεύχος 29ο – Ιούνιος / Αύγουστος 2019). 

 «Εθελοντικής αιμοδοσία: 25 χρόνια προσφοράς», της κα.Αργυροπούλου (Τεύχος 29ο – 

Ιούνιος / Αύγουστος 2019). 

 «Advantis: Η πληροφορική στην υπηρεσία της ιατρικής», του κ.Ζιώγκα, συνιδρυτή της 

Advantis Medical Imaging (Τεύχος 31ο – Νοέμβριος 2019). 

 «Κατασκευάζοντας “εργαλεία” για την αντιμετώπιση της πανδημίας: Από τα έδρανα του 

ΟΠΑ στην έρευνα αιχμής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού», της κα.Σπανού (Τεύχος 34ο – Ιούνιος / 

Αύγουστος 2020). 

 «COVID-19: Ήρθαν για να μείνουν οι αλλαγές που έφερε στη ζωή μας η πανδημία…», 

του κ.Σιώμκου, Καθηγητή του ΟΠΑ και της κα.Ψιλούτσικου, μέλους ΕΔΙΠ του ΟΠΑ 

(Τεύχος 34ο – Ιούνιος / Αύγουστος 2020). 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

«Στόχος 4: Διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης 

προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” 

 Συλλογή σχολικών ειδών: Το “AUEB Volunteers” σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων 

συγκέντρωσαν σχολικά είδη για 5.000 παιδιά των οποίων οι οικογένειες στηρίζονται 

από τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 

του 2018 με μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών και του προσωπικού του ΟΠΑ. Η 

συγκεκριμένη δράση υπάγεται και στο Στόχο 1. 

 Ενισχυτική Διδασκαλία σε συνεργασία με την Caritas: Οι εθελοντές του ΟΠΑ 

λαμβάνοντας καθοδήγηση από τους υπεύθυνους της Caritas απασχολήθηκαν σε 

μαθήματα σε μαθητές δημοτικού. Η δράση πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 

Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018. 

 Εκμάθηση Υπολογιστών: Οι εθελοντές του ΟΠΑ σε συνεργασία με την «Caritas 

Athens5» πραγματοποίησαν μαθήματα βασικών γνώσεων υπολογιστών σε τμήματα 

ενηλίκων και ανηλίκων. Η δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018-

Ιουνίου 2019. 

                                                           
5
 Η “Caritas Athens” ιδρύθηκε με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και της αδικίας, τη στήριξη ευπαθών 

και ευάλωτων ομάδων και την ανάπτυξη διαφόρων οργανωμένων δράσεων στην περιοχή της Αττικής, της 
Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. 
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 Διδασκαλία Μαθηματικών: Οι εθελοντές του ΟΠΑ σε συνεργασία με την «Be The 

Miracle6» βοήθησαν στη διδασκαλία μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018-Ιουνίου 2019. 

 Διδασκαλία Προγραμματισμού: Ο εθελοντής του ΟΠΑ, σε συνεργασία με την “Revive 

Greece”, απασχολήθηκε επικουρικά στα μαθήματα προγραμματισμού (CSS, HTML, 

JavaScript) σε τάξη 20 επωφελούμενων, υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών. Η 

δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 – Ιουνίου 2019. 

 Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2018: Οι φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό 

έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα στολίδια, στόλισαν το δένδρο του Πανεπιστημίου και 

γεύτηκαν παραδοσιακά εδέσματα, ενώ η χορωδία του ΟΠΑ τραγούδησε γιορτινές 

μελωδίες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και είχε την 

υποστήριξη των εθελοντών του ΟΠΑ και 150 συμμετεχόντων.  

 ΑUEB Volunteers’ Day: Στις 24/6/2019 πραγματοποιήθηκε η AUEB Volunteers' Day, 

όπου μέσα από trainings και ομιλίες, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στον αποτελεσματικό τρόπο λήψης αποφάσεων και την 

κριτική σκέψη. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το 

πως τα οφέλη που αποκομίζουν από τον εθελοντισμό μπορούν να βοηθήσουν στην 

αγορά εργασίας και με ποιους τρόπους μπορούν να αναζητήσουν τη θέση εργασίας 

που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα τους.  

 UniChallenge Bootcamp 2019-20: Tο Πρόγραμμα Εθελοντισμού “AUEB Volunteers” και 

το ACEin συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση "UniChallemge Bootcamp 2019-2020", το 

οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν οι 

φοιτητές να διατυπώσουν καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την 

καθημερινότητα των φοιτητών εντός του ΟΠΑ. Οι φοιτητές, αφότου χωρίστηκαν σε 

ομάδες, κατέληξαν σε προτάσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως την αναβάθμιση των 

υποδομών του πανεπιστημίου καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Κοινωνικό Φροντιστήριο: Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δικτύου Κοινωνικής 

Προσφοράς του ΟΠΑ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνικό Φροντιστήριο» της 

Βιβλιοθήκης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, οι εθελοντές του ΟΠΑ δίδαξαν στα 

μαθήματα της «Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)» Γ’ 

Λυκείου και «Μαθηματικών Γενικής» Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Η δράση πραγματοποιήθηκε τα 

σχολικά έτη 2018-19 και 2019-20. 

 Διδασκαλία Αγγλικών σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών: Ο εθελοντής του ΟΠΑ 

συμμετείχε στη διδασκαλία αγγλικών σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. Η δράση 

πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο για τα έτη 2019 και 2020 σε συνεργασία με την 

ΜΚΟ «ΜΕΤΑδράση».  

 Διδασκαλία Ελληνικών σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών: Οι εθελοντές του ΟΠΑ 

ασχολήθηκαν με τη διδασκαλία ελληνικών σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών. Η 

δράση πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 σε 

συνεργασία με την ΜΚΟ «ΜΕΤΑδράση». 

 Step2School – διδασκαλία μαθηματικών σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών: Οι 

εθελοντές του ΟΠΑ ασχολήθηκαν με την ενισχυτική διδασκαλία μαθηματικών σε παιδιά 

                                                           
6
 Be the Miracle - Το Θαύμα είναι μια Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει ως στόχο την στήριξη του 

παιδιού και της οικογένειας. 
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δημοτικού και γυμνασίου. Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο για τα έτη 

2019 και 2020 σε συνεργασία με την ΜΚΟ «ΜΕΤΑδράση». 

 Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας: Οι εθελοντές του ΟΠΑ ήταν υπεύθυνοι για τη 

διδασκαλία ελληνικών σε τμήματα αρχαρίων. Η δράση πραγματοποιήθηκε κατά την 

περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 σε συνεργασία με την ΜΚΟ “Zaatar7”. 

2. Οργανισμός – Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος  

Στο Σχέδιο Οργανισμού (2019) και Εσωτερικού Κανονισμού (2002) του ΟΠΑ γίνεται 

αναφορά σε άρθρα που σχετίζονται με την ποιοτική εκπαίδευση, όπως:  

 Γραφείο Υποστήριξη Διδασκαλίας: Σκοπός του γραφείου είναι η αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών στη διδασκαλία. 

 Υπηρεσία Υποστήριξης φοιτητών: Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας περιλαμβάνουν: α) 

Την ενημέρωση των φοιτητών για τη συνολική λειτουργία του Ιδρύματος, καθώς και για 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, β) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς τους φοιτητές για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση και τη 

ακαδημαϊκή ζωή, γ) Την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία, ή των φοιτητών που 

αντιμετωπίζουν προσωπικές, οικονομικές ή άλλες δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση 

των σπουδών τους και δ) Την υποστήριξη και διασφάλιση της προσβασιμότητας των 

φοιτητών αλλά και του προσωπικού του Ιδρύματος με ειδικές ανάγκες. Οι 

δραστηριότητες την εν λόγω υπηρεσίας υπάγονται και στον Στόχο 16.  

 Καθηγητής – Σύμβουλος: Κάθε Τμήμα ορίζει, με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 

ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, τουλάχιστον ένα Καθηγητή – σύμβουλο 

σπουδών, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Ο Καθηγητής συμβουλεύει τους 

φοιτητές επί ακαδημαϊκών θεμάτων, όπως είναι το περιεχόμενο των μαθημάτων, η 

κατεύθυνση σπουδών κλπ.  

3. Αρχές Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας στα Προγράμματα 

Σπουδών  

Τα Τμήματα του ΟΠΑ έχουν προσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών τους, πλην του 

επιστημονικού και ερευνητικού τους πεδίου, προκειμένου να ενσωματωθούν αρχές 

υπεύθυνες διοίκησης και βιωσιμότητας. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την έννοια της 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Διοίκησης και ενημερώνονται για θέματα 

βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο, δίνονται στους 

φοιτητές/τριες τα απαραίτητα ερεθίσματα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε 

πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, υπεύθυνης διοίκησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Πέρα όμως από τα συγκεκριμένα μαθήματα που εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών, 

το διδακτικό προσωπικό εμπλουτίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων του με 

προσκεκλημένους ομιλητές και μελέτες περίπτωσης.  

Πιο αναλυτικά, για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό) 

καταγράφονται τα μαθήματα, που αναφέρονται αποκλειστικά σε θέματα Υπευθυνότητας, 

                                                           
7
 Η Zaatar είναι ΜΚΟ που στοχεύει στην ενδυνάμωση των προσφύγων και μεταναστών παρέχοντάς τους χώρους  

για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. 
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Βιωσιμότητας και ΕΚΕ ή μέρος του περιεχομένου του μαθήματος είναι σε θέματα 

Υπευθυνότητας, Βιωσιμότητας και ΕΚΕ, κατά το ακαδημαϊκός έτος 2019-20:  

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΟΠΑ: 

 Οικονομικά του Περιβάλλοντος - Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

 Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα  – Tμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 

 Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον & την Οικολογία – Τμήμα Στατιστικής 

 Επιχειρηματική Ηθική  – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων  

 Δημόσιες Σχέσεις & Επιχειρησιακή Ηθική - Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΟΠΑ: 

 Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – ΠΜΣ Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

 Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ενέργεια – ΔΠΜΣ Διοικητική των Επιχειρήσεων με 

Διεθνή Προσανατολισμό   

 Διεθνείς Στρατηγικές και Αναφορές Βιωσιμότητας – ΔΠΜΣ Διοικητική των Επιχειρήσεων 

με Διεθνή Προσανατολισμό   

 Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση – ΔΠΜΣ Διοικητική των Επιχειρήσεων 

με Διεθνή Προσανατολισμό   

 Οικονομική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων – ΔΠΜΣ Διοικητική των Επιχειρήσεων με 

Διεθνή Προσανατολισμό   

 Στρατηγικός Μετασχηματισμός στον Τομέα της Υγείας - ΔΠΜΣ Διοικητική των 

Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό  

 Ηγεσία και Υπευθυνότητα – ΠΜΣ Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση  

 Ηθική και Διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα – ΠΜΣ Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση  

 Legal, Ethical and Policy Issues in data science – ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων  

 Οικονομικά του Περιβάλλοντος – ΔΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης  

 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη – ΔΠΜΣ στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

 Ενεργειακός Μετασχηματισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΔΠΜΣ στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

 Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Αγορών Ενέργειας – ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα στην Αγορά Ενέργειας - ΔΠΜΣ στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

 Ιατρική Στατιστική – ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική 

 Απάτη: Μέθοδοι Ανάλυσης και Πρόληψης – ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 Οικονομικά της Ενέργειας – ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 

 Δίκαιο της Ενέργειας – ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 

 Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος - ΠΜΣ στα Οικονομικά και 

Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 

 Δίκαιο Περιβάλλοντος – ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 
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 Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων σε Υποδομές και Ενέργεια και Διαχείριση 

Κινδύνου - ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 

 Ειδικά Θέματα Ενεργειακής Πολιτικής – ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις 

Ενεργειακές Αγορές 

 Σχεδιασμός και Οικονομική Ρύθμιση Ενεργειακών Αγορών – ΠΜΣ στα Οικονομικά και 

Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 

 Νομικές Πτυχές Ενεργειακής Ένωσης και Δράσης για το Κλίμα - ΠΜΣ στα Οικονομικά και 

Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 

 Υποδείγματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Οικονομίας - ΠΜΣ στα Οικονομικά και 

Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 

 Αειφόρος Ανάπτυξη και Οικονομίες Περιορισμένου Άνθρακα - ΠΜΣ στα Οικονομικά και 

Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 

 Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Δεοντολογία – ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα 

Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 

4. Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΟΠΑ 

Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η συμβολή στην κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής 

κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, πρωτίστως της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, 

συμβάλλοντας θετικά στην αγορά εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και 

στο μορφωτικό επίπεδο των σπουδαστών του.  

Α) Προγράμματα Διά Ζώσης: Είναι προγράμματα συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης, 

επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, επιδοτούμενης και μη, στον ευρύτερο χώρο 

των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα Τμήματα του ΟΠΑ. Δύο 

προγράμματα που σχετίζονται με θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι τα ακόλουθα:  

 «Εφαρμόζοντας την αειφορική μετάβαση: Η Αντζέντα 2030, η συμφωνία των Παρισίων 

για την Κλιματική Αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία»:  Το σεμινάριο παρέχει 

το βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη του τομέα της βιώσιμης 

ανάπτυξης με τρόπο που θα τους επιτρέψει να ενσωματώσουν τις σχετικές αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή τους πρακτική κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και προσέγγισης κονδυλίων για την εφαρμογή τους. 

 «Δίπλωμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (DoSE)»: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

απευθύνεται σε άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες εντός 

του οικοσυστήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας με στόχο α) να δημιουργήσουν 

βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις, β) να διαχειρίζονται προβλήματα και ευκαιρίες 

πρωτοβουλιών κοινωνικού αντίκτυπου, γ) να έχουν ενεργό ρόλο σε δράσεις Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και δ) να αναλάβουν ρόλο συμβουλευτικής στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. 

B) Προγράμματα e-Learning: Είναι προγράμματα που παρέχουν βασικές και εξειδικευμένες 

γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα. Ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με θέματα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι το ακόλουθο:  

https://dz.aueb.gr/el/normal/Program/10045/ViewProgram
https://dz.aueb.gr/el/normal/Program/10045/ViewProgram
https://www.dose.aueb.gr/
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 «Εταιρική Ηθική και Κοινωνική Υπευθυνότητα»: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εισάγει 

τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες της Εταιρικής Ηθικής και της Εταιρικής 

Υπευθυνότητας, της Υπεύθυνης Παραγωγής και Κατανάλωσης και της Επικοινωνίας της 

Εταιρικής Υπευθυνότητας και να παρουσιάσει παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων 

από τον επιχειρηματικό τομέα. 

5. Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ 

Η αποστολή της «Μονάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ» είναι να εμπνεύσει, να 

εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με θέματα Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. Η μονάδα προσπαθεί να επιτύχει αυτόν το στόχο: 

 Προσφέροντας εκπαίδευση σε φοιτητές/τριες μέσω των αρχών βιώσιμης και 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας.   

 Προωθώντας την έρευνα που συμβάλλει στην ανάπτυξη ερευνητικών πλαισίων και 

πρακτικών εργαλείων με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου των 

επιχειρήσεων.  

 Αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας ένα δίκτυο ακαδημαϊκών, κοινωνικών 

επιχειρηματιών και οργανώσεων που επιδιώκουν να ενισχύσουν την κοινωνική τους 

επίδοση. 

 Δημιουργώντας συνεργασίες κοινωνικών επιχειρηματιών με στελέχη επιχειρήσεων, 

κυβερνήσεων και ΜΚΟ με στόχο την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, την προσέλκυση 

πόρων και την ενίσχυση των κοινωνικών επιπτώσεων.  

6. Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας 
Το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer School - 

YES) διοργανώνεται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ και έχει 

ως στόχο την ανάδειξη της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου (κυρίως Β’ και Γ’ τάξης), που 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιχείρηση και την 

επιχειρηματική διαδικασία. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

μαθήματα από ακαδημαϊκούς διδάσκοντες και ομιλίες από προσκεκλημένους 

επιχειρηματίες, επίσκεψη σε εταιρία, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης από την 

ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, συμμετοχή σε επιχειρηματικά παίγνια, ομαδικές 

δραστηριότητες, καθώς και επεξεργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου μιας νέας 

επιχείρησης. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών καλύπτουν τις ενότητες της 

«Επιχειρηματικής Ηθικής», της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» και της «Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης».  

7. Αριστεία στην διδασκαλία  

Το ΟΠΑ θεσμοθέτησε βραβείο χρηματοδότησης με τίτλο «Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης 

στη Διδασκαλία» για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20, το οποίο επωφελήθηκε το 

μέλος ΔΕΠ από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου, που συγκέντρωσε το υψηλότερο βαθμό 

αξιολόγησης από φοιτητές σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.  

https://elearning.aueb.gr/courses/etairiki-ithiki-koinoniki-efthini.html
http://use.aueb.gr/
http://yes.aueb.gr/
http://yes.aueb.gr/
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8. Υποτροφίες Αριστείας σε φοιτητές 

Τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ παρέχουν πολλαπλές 

υποτροφίες αριστείας και οικονομικής ενίσχυσης σε υποψηφίους φοιτητές. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται οι υποτροφίες / βραβεία που προσέφεραν τα προγράμματα σπουδών του 

ΟΠΑ κατά την περίοδο 2018-20: 

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

 Ίδρυμα “Φωτιά”: Παρείχε χρηματικές υποτροφίες σε αποφοίτους με τον υψηλότερο 

βαθμό πτυχίου (στα 4 έτη σπουδών) των τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών 

Ευρωπαϊκών & Οικονομικών Σπουδών. 

 Οικονομική ενίσχυση ομάδας φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & 

Τεχνολογίας για συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό. 

 Ίδρυμα «Στασινόπουλος - ΒΙΟΧΑΛΚΟ»: Παρείχε οικονομικό βοήθημα στους 3 πρώτους 

αριστούχους αποφοίτους του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων για 

κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

 Υποτροφία «Πολίνας Παπασταθοπούλου»: Παρείχε χρηματικές υποτροφίες σε 

αποφοίτους με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου (στα 4 έτη σπουδών) του Τμήματος 

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας. 

 Απονομή τιμητικού επαίνου του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας σε όλους τους 

πτυχιούχους του που αρίστευσαν (8,51 και άνω) και ολοκλήρωσαν τις σπουδές εντός 

των 4ων ετών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.  

 Υποτροφία «Μαρίας Δημοπούλου»: Απονέμεται στους πρωτοετείς φοιτητές του 

Τμήματος Πληροφορικής που είχαν την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα «Διακριτά 

Μαθηματικά», «Μαθηματικά Ι και ΙΙ».  

 Υποτροφία «Ιωάννη Κάβουρα»: Απονέμεται στους φοιτητές του Τμήματος 

Πληροφορικής που είχαν την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα «Οργάνωση 

Συστημάτων Υπολογιστών» και «Λειτουργικά Συστήματα».  

 Υποτροφία «Μιχάλη Μυτιληναίου»: Απονέμεται στους φοιτητές του Τμήματος 

Πληροφορικής που είχαν την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα «Λογική», 

«Υπολογισιμότητα» και «Αυτόματα και Πολυπλοκότητα».  

 Βραβείο Επίδοσης Τμήματος Στατιστικής: Χορηγείται στους 2 καλύτερους φοιτητές του 

Τμήματος που είχαν παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του 

ακαδημαϊκού έτους με μέσο όρο βαθμολογίας «8». 

 Υποτροφία παρακολούθησης ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής: Χορηγείται σε κάθε 

απόφοιτο του Τμήματος που αρίστευσαν (8,51 και άνω) και ολοκλήρωσαν τις σπουδές 

εντός των 4ων ετών.  

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

 Στην πλειοψηφία των προγραμμάτων του ΟΠΑ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης 

υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που αριστεύουν κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

κάθε Τμήματος, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. 
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9. Κοινωνικές Παροχές Βιβλιοθήκης ΟΠΑ 
Στην Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στην ελληνική 

βιβλιογραφία των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο από τους φοιτητές του 

ΟΠΑ, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ελαττωματικής ή εξασθενημένης όρασης και γενικά 

στους φοιτητές που λόγω κάποιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα 

τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη 

χρήση των φυσικών αισθήσεών τους. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) πολυτροπική ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη με την ονομασία «AMELib», προσβάσιμη στους φοιτητές/τριες του ΟΠΑ που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με την όρασή τους.  

Επιπλέον, στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης συλλέγονται βιβλία, τα οποία στην συνέχεια 

αποστέλλονται σε βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα, με σκοπό να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες 

τους. 

10. Δωρεά πεπαλαιωμένου εξοπλισμού σε κοινωνικούς φορείς 

Η «Επιτροπή Διαπίστωσης και Απομάκρυνσης Πεπαλαιωμένου και Απαξιωμένης Χρήσης 

Εξοπλισμού» του ΟΠΑ ελέγχει την απαξίωση ή μη του προτεινόμενου προς απόσυρση 

υπολογιστικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, περιφερειακά, κ.α.) και λαμβάνει απόφαση για 

καταστροφή του εν λόγω εξοπλισμού μέσω σχετικού διαύλου ανακύκλωσης ή για 

εσωτερική επαναδιάθεσή του σε υπηρεσίες του ΟΠΑ ή για παραχώρηση / δωρεά του σε 

κοινωνικούς φορείς του δημοσίου τομέα με προτεραιότητα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ΟΠΑ, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα σχολείων, 

υπηρεσιών και φορέων παραχώρησε τα παρακάτω είδη υπολογιστικού εξοπλισμού για την 

διετία 2018-19:  

Δωρεά υπολογιστικού 
εξοπλισμού ΟΠΑ 

2018 2019 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 46 23 

Οθόνες Υπολογιστών 24 34 

Εκτυπωτές 0 1 

11. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ACEin) 

Το «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for 

Εntrepreneurship and Innovation)», που αποτελεί μονάδα της Δομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΟΠΑ, έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου νέας 

επιχειρηματικότητας για βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Μέσα από ποικίλες 

δράσεις, τα επωφελούμενα επιχειρηματικά σχήματα μπορούν να εκπαιδευτούν στην πράξη 

σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας,  να αξιοποιήσουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (όπως 

συγγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, νομικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης) 

και, τέλος, να έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν σε ένα διεθνούς εμβέλειας δίκτυο 

χρηματοδοτών. Τα προγράμματα που υποστηρίζει το «ACEin» είναι τα ακόλουθα: 

https://www.aueb.gr/el/library
https://acein.aueb.gr/
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 Open Innovation Programs: Προγράμματα που εστιάζουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, 

παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων (επιχειρηματικοί 

σύμβουλοι, επενδυτές, βιομηχανία).  

 Διαγωνισμός Ennovation: Στόχος του διαγωνισμού είναι να επιταχύνει τις καινοτόμες 

ιδέες παρέχοντας στους συμμετέχοντες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που 

απαιτούνται για να τις μετατρέψουν σε δράση. 

 Υποστήριξη του «Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας (YES program)» σε 

θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 

 Συνεργάτης του «EIT Climate KIC Accelerator»: Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις 

κλιματικές επιπτώσεις μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης. 

12. i-MBA Sustainable Development & Circular Economy Club 
To «ΠΜΣ International MBA» του ΟΠΑ δημιούργησε το “Sustainable Development & 

Circular Economy Club” στις αρχές του 2020 με σκοπό να επικεντρωθεί σε οποιαδήποτε 

πτυχή της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Ο σύλλογος θα αποτελείται 

από φοιτητές και αποφοίτους του «ΠΜΣ International MBA», που θα οργανώνουν και θα 

υποστηρίζουν εκδηλώσεις και έρευνες στα συγκεκριμένα ζητήματα.  

13. Σεμινάρια – Ημερίδες - Διαγωνισμοί  

 Φοιτητικός διαγωνισμός “Νίκος Αναλυτής” με θέμα: «Οι προκλήσεις για την 

Υπεύθυνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη και το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που προκύπτει»: 

Ο φοιτητικός διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη “CSR Hellas” σε συνεργασία με το ΟΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2017-18. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε ομάδες φοιτητών/τριών όλων των 

τμημάτων/σχολών της Ελλάδος, με σκοπό την κατάθεση προτάσεων σε θέματα 

Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ευρύτερη ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των νέων στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

 Το ΠΜΣ MBA International σε συνεργασία με CSE, διοργάνωσε τον 1ο Φοιτητικό 

Διαγωνισμό με τίτλο "Ιδέες για Βιώσιμες Startups". Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 

ομάδες φοιτητών που υπέβαλαν προτάσεις για ιδέες έως τις 5/3/2018, σχετικά με την 

έναρξη μιας νέας επιχείρησης με κοινωνικές ή / και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

 «Ετήσιο Εργαστήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018»  με θέμα: "Οι Στόχοι της Αειφόρου 

Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Οδηγοί για την εταιρική αλλαγή και την επιχειρηματική 

ανάπτυξη στο παρόν και στο μέλλον": Το εργαστήριο, που πραγματοποιήθηκε στις 

21/3/2018, αποτέλεσε μέρος της κοινής δράσης του «ΠΜΣ MBA International» και CSE 

"Σύμπραξη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη" στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων 

Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

 Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η προσέγγιση της διαφορετικότητας στο σχολείο: 

Διαφορετικές όψεις και οπτικές»: Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής 

και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ, με την επιστημονική συνεργασία του “Department of 

Teacher Education and School Research – Oslo University” (Νορβηγία) και της 

«Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)», διοργάνωσαν την εν λόγω ημερίδα στις 

17/5/2018 που αποσκοπούσε στην ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων 

με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών ως υποψήφιων εκπαιδευτικών. Παράλληλα, οι 

https://imba.aueb.gr/wp-content/uploads/2020/05/i-MBA-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-CIRCULAR-ECONOMY-CLUB.pdf
https://imba.aueb.gr/wp-content/uploads/2020/05/i-MBA-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-CIRCULAR-ECONOMY-CLUB.pdf
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φοιτητές επιχείρησαν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για τις τοπικές κοινωνίες,  

βασιζόμενοι στον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου συνδέοντας την ανάπτυξη αυτή 

με την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη. 

 Σεμινάριο «Επιχειρηματική Ηθική και αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού»: Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώθηκε στις 

27/2/2019 το σεμινάριο "Τι αντιστρατεύεται την αναπτυξιακή πορεία της Ελληνικής 

Οικονομίας;" με θέμα «Επιχειρηματική Ηθική και αποτελεσματική Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 4η Ετήσια Σύνοδος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το «ΠΜΣ MBA International» του ΟΠΑ 

και το «Κέντρο Αειφορίας και Αριστείας» διοργάνωσαν την συγκεκριμένη εκδήλωση 

στις 20/3/2019 με θέμα «Καινοτομία για Βιώσιμη Ανάπτυξη – Επιχειρηματικοί ηγέτες 

συζητούν για το πώς θα ενσωματώσουν καινοτόμες πρακτικές στην στρατηγική 

επιχειρησιακή βιωσιμότητα». Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν σημαντικά ευρήματα 

από την αειφορία στην Ευρώπη, ενώ στελέχη από κορυφαίες εταιρείες παρουσίασαν 

τις στρατηγικές τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

 Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ο Δάσκαλος: Διαφορετικές όψεις και οπτικές»: Το 

Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ σε 

συνεργασία με την «Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)» διοργάνωσαν την εν λόγω 

ημερίδα στις 8-10/5/2019. Στην ημερίδα αναλύθηκαν οι έννοιες της ανθρώπινης 

επαφής και της παιδαγωγικής σχέσης του εκπαιδευτικού με τους μαθητές/τριες του, 

ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέρθηκαν στις παρουσιάσεις τους ομιλητές από 

τον χώρο της εκπαίδευσης. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο βιωματικά εργαστήρια με 

θέμα την «αειφορία στην εκπαίδευση» και τα «προβλήματα ηθικής» που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός στο χώρο του σχολείου. 

14. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με την ποιοτική εκπαίδευση και την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας του ΟΠΑ:  

 «AMELib: Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη για άτομα με έντυπο-αναπηρία», της κα.Κακάλη, 

Προϊσταμένης Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης κ’ Κέντρου Πληροφόρησης Παντείου 

Πανεπιστημίου (Τεύχος 21ο – Φεβρουάριος / Μάρτιος 2018). 

 «Εκπαίδευση νέων προσφύγων από το ΟΠΑ», της κα.Θεοδωροπούλου (Τεύχος 21ο – 

Φεβρουάριος / Μάρτιος 2018). 

 «Ένας χρόνος γεμάτος … εΘΕΛΩντισμό στο ΟΠΑ»: Πάνω από 50 δράσεις και 600 

εθελοντές στο AUEB Volunteers που συμπληρώνει έναν χρόνο ζωής, του κ.Κατσιώνη, 

φοιτητή του ΟΠΑ (Τεύχος 24ο – Οκτώβριος / Νοέμβριος 2018). 

 «Όλο και πιο πολλοί φοιτητές του ΟΠΑ στηρίζουν τα Κοινωνικά Φροντιστήρια» - 6 

χρόνια εκπαιδευτικής υποστήριξης σε έφηβους ευπαθών κοινωνικών ομάδων, της 

κα.Αργυροπούλου (Τεύχος 25ο – Νοέμβριος 2018). 

 «Για έναν καλύτερο κόσμο ξεκινώντας από το πανεπιστήμιο» - Η εμπειρία ενός φοιτητή 

στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΟΠΑ, του κ.Κατωπόδη, φοιτητή του ΟΠΑ, μέλους 

Ομάδας Συντονισμού του AUEB Volunteers (Τεύχος 28ο – Απρίλιος / Μάιος 2019). 
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 «Πλούσιες οι εκπαιδευτικές δράσεις του Προγράμματος Εθελοντισμού του ΟΠΑ: Δέκα 

μεγάλες δράσεις με περισσότερους από 80 εθελοντές σε δύο χρόνια», της κα.Τρούμπα, 

φοιτήτρια του ΟΠΑ, μέλους της Ομάδας Συντονισμού του ΑUEB Volunteers (Τεύχος 30ο 

– Σεπτέμβριος / Οκτώβριος 2019). 

 «AUEB Volunteers: 2 χρόνια, 90+ εθελοντικές δράσεις, 4.100 συμμετέχοντες, 16.000 

ώρες κοινωνικής προσφοράς. Τα πρόσωπα πίσω από το πρώτο επίσημο Πρόγραμμα 

Εθελοντισμού σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο», των φοιτητριών του ΟΠΑ κα.Μιχοπούλου 

και κα.Σουλιώτη, μελών της Ομάδας Συντονισμού του AUEB Volunteers (Τεύχος 31ο – 

Νοέμβριος 2019). 

 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

«Στόχος 5: Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και 

των κοριτσιών» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers” 

 Workshop ενημέρωσης για την Έμφυλη Βία: Τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2018 

πραγματοποιήθηκαν 2 workshops στο πλαίσιο του προγράμματος SPEAK με τη 

συμμετοχή νέων ανδρών και γυναικών (18-26 ετών) της Πανεπιστημιακής Κοινότητας 

του ΟΠΑ. Το Workshop είχε σαν σκοπό να συμβάλλει στο άνοιγμα και τη διατήρηση του 

κοινωνικού διαλόγου αναφορικά με την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία. 

 Walk for Freedom 2018: Το Walk for Freedom είναι ένας σιωπηλός περίπατος 

διαμαρτυρίας ενάντια στην εμπορία ανθρώπων. Εθελοντές του ΟΠΑ βοήθησαν τους 

διοργανωτές στον συντονισμό του event, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 

Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018. 

2. Εκδηλώσεις  

 Εκδήλωση «Εξέλιξη στη Θέση των Γυναικών στα Ελληνικά ΑΕΙ»: H Ελληνική Εταιρία 

Γυναικών Πανεπιστημιακών με την υποστήριξη του «ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού» του ΟΠΑ, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, διοργάνωσαν στις 8/3/2018 

την εκδήλωση με θέμα «Εξελίξεις στη Θέση των Γυναικών στα Ελληνικά ΑΕΙ». 

3. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα OΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων προς 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  
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 «Ένα … βήμα πιο κοντά στην επανένταξη»: Συνεργασία του Δικτύου Φυλακισμένων και 

Αποφυλακισμένων Γυναικών με το ΟΠΑ για την ομαλή επανένταξη αποφυλακισμένων 

γυναικών στην κοινωνία, του κ.Κατσιώνη, φοιτητή του ΟΠΑ (Τεύχος 23ο – Ιούνιος / 

Σεπτέμβριος 2018). 

 «Υψηλή τεχνολογία και γυναικεία απασχόληση: Βαθύ το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων 

– Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από το ευρωπαϊκό έργο FEMINA», της 

κα.Αποσπόρη, Αν.Καθηγήτριας του ΟΠΑ και του κ.Τσανού, Επιστημονικού Συνεργάτη 

του ΟΠΑ (Τεύχος 29ο – Ιούνιος / Αύγουστος 2019).   

 «Τελευταία η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων», της 

κα.Αποσπόρη, Αν.Καθηγήτριας του ΟΠΑ (Τεύχος 34ο – Ιούνιος / Αύγουστος 2020). 

4. Εκδόσεις “HR Case Study Series” 
Τo «ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΟΠΑ εκδίδει την σειρά με τίτλο “HR 

Case Study Series”.  Το 15ο τεύχος, που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2019, είχε θέμα «Ικανές 

γυναίκες στον εργασιακό χώρο: Στερεότυπα και διακρίσεις». 

 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

«Στόχος 7: Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά, προσιτές, αξιόπιστες, 

βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους» 

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΟΠΑ 
Τo «ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in 

Energy Markets)» έχει ως αντικείμενο τα γνωστικά πεδία «Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Οικονομικά της Ενέργειας» και «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας».  

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της 

διεπιστημονικής ανάλυσης και έρευνας στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Ειδικότερα, 

το  ΠMΣ αποβλέπει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να καλύψουν με 

επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, να επιλύουν σύνθετα νομικά και 

οικονομικά ζητήματα και να συμβάλλουν αποφασιστικά στη λειτουργία και ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ιδίως στον τομέα των ενεργειακών αγορών. 

2. Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και 

Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES) 
Το «Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία 

(“Research laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability - ReSEES”)» 

εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Αειφόρος 

https://issuu.com/hrm_aueb/docs/15_hr-case-study-series_issue
https://issuu.com/hrm_aueb/docs/15_hr-case-study-series_issue
https://www.dept.aueb.gr/el/lawecon
https://www.dept.aueb.gr/en/ReSEES
https://www.dept.aueb.gr/en/ReSEES
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Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας: Οικονομικές, Οικονομετρικές, 

Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές». Κεντρικός ρόλος στην αποστολή του «ReSEES» είναι η 

επιδίωξη της αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση 

ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και της ενέργειας σε 

διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το 

«ReSEES» περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική ανάλυση, κοινωνικοοικονομική και 

οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντική αποτίμηση, πολιτική και θεσμική ανάλυση, 

ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίησης, ανάλυση κύκλου ζωής, την 

ανάλυση κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη 

εργαλείων πληροφορικής λήψης αποφάσεων. 

3. Energy & Sustainability Club 

Το “Energy & Sustainability Club” βρίσκεται κάτω από την “ομπρέλα” του προγράμματος 

International MBA του ΟΠΑ. Οι κύριες δραστηριότητες του συλλόγου είναι η διοργάνωση 

σεμιναρίων και ομιλιών από ειδικούς σε θέματα ενέργειας, καθώς η διεξαγωγή 

επιστημονικής έρευνας στα πεδία ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. 

Στόχοι του συλλόγου είναι να δημιουργήσει: 

 Ένα επαγγελματικό δίκτυο στο τομέα ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αειφόρου 

ανάπτυξης. 

 Μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ Πανεπιστημίων, αγορών, διεθνών 

οργανισμών σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας και του 

περιβάλλοντος. 

 Καινοτόμες πρωτοποριακές ιδέες σε συνεργασία με τα ερευνητικά εργαστήρια του 

ΟΠΑ. 

 Ένα επιχειρηματικό οργανισμό που να προωθούνται νέες ιδέες και ενθαρρύνει τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της 

αειφορίας.  

4. Συνέδρια – Σεμινάρια   

 7ο Ενεργειακό Συνέδριο με θέμα «Καινοτομία & Επενδύσεις προς μια Αειφόρο 

Μεταβατική Ενέργεια»: Το συνέδριο διοργανώθηκε στις 25/4/2018 από το «ΠΜΣ ΜΒΑ 

International» σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν 

θέματα σχετικά με τις καινοτόμες τάσεις στις αγορές ενέργειας, τις σύγχρονες 

μεθόδους χρηματοδότησης για ενεργειακές επενδύσεις με έμφαση στην αειφόρο 

ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες. 

 Συνέδριο με θέμα «Ενεργειακές αγορές, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα: επιτεύγματα 

και προοπτικές»: Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το «ΠΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο στις 

Ενεργειακές Αγορές» του ΟΠΑ στις 27/3/2019. Σκοπός του Προγράμματος ήταν η 

προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής ανάλυσης και έρευνας στον 

τομέα των ενεργειακών αγορών, μέσα από τα γνωστικά πεδία «Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Οικονομικά της Ενέργειας» και «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας». Οι εργασίες 

του Συνεδρίου χωρίστηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες: α) «Απελευθέρωση, δόμηση 

και λειτουργία των ενεργειακών αγορών», β) «Κλιματική αλλαγή και ενέργεια» και γ) 

http://www.imbaenergyclub.gr/


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                                                                               COE Report 2020 

27 
 

«Μετάβαση σε μια Οικονομία χωρίς Άνθρακα: Επιτάχυνση της Καινοτομίας και 

Εφαρμογή της Agenda 2030 του ΟΗΕ». 

 Σεμινάριο «Οικονομία και Ενέργεια - το Ρεύμα της εποχής»: Στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Jean Monnet διοργανώθηκε στις 3/4/2019 το σεμινάριο "Τι 

αντιστρατεύεται την αναπτυξιακή πορεία της Ελληνικής Οικονομίας;" με θέμα  

«Οικονομία και Ενέργεια - το Ρεύμα της εποχής». 

 Τεχνολογία “Blockchain” στον τομέα της Ενέργειας: Ο καθηγητής κ. Αρβανίτης 

παρουσίασε την τεχνολογία “Blockchain” σε φοιτητές και απόφοιτους του ΠΜΣ MBA 

International. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος «Energy and Economics 

Management» του ΠΜΣ ΜΒΑ International στις 9/7/2019.   

5. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα OΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με την πρόσβαση σε οικονομική, 

αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  

 «Συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας», του κ.Μπασιά, Προέδρου και 

Διευθύντα Συμβούλου Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) 

(Τεύχος 26ο – Δεκέμβριος 2018 / Ιανουάριος 2019). 

 Θέμα: «Πως εξοικονομούμε ενέργεια στα σύγχρονα κτήρια;» - Μια συνάντηση ειδικών 

από 60 ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς της Ευρώπης 

(Τεύχος 26ο – Δεκέμβριος 2018 / Ιανουάριος 2019). 

 Θέμα: «Ενεργειακά και … επίκαιρα σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο του ΟΠΑ» - Όλες οι 

ενεργειακές εξελίξεις με τη ματιά διακεκριμένων ακαδημαϊκών, ερευνητών και 

επαγγελματιών του ενεργειακού τομέα, της κα.Σπανού (Τεύχος 28ο – Απρίλιος / Μάιος 

2019). 

 Θέμα: «Σημείο αναφοράς στην εξοικονόμηση ενέργειας: Σε τροχιά καινοτομίας η 

πολυβραβευμένη ελληνική εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού» (Τεύχος 29ο – Ιούνιος / 

Αύγουστος 2019). 

 «Πρωτάθλημα εξοικονόμησης ενέργειας στα κινητά μας. Ερευνητές του ΟΠΑ σχεδίασαν 

καινοτόμο εφαρμογή με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια», του 

κ.Σταμούλη, Καθηγητή του ΟΠΑ και της κα.Πραματάρη, Αν.Καθηγήτριας του ΟΠΑ 

(Τεύχος 34ο – Ιούνιος / Αύγουστος 2020). 

 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

«Στόχος 8: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 

ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους» 
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1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2018: Οι συμμετέχοντες εθελοντές του ΟΠΑ παρείχαν 

υποστήριξη στην οργάνωση και στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης του 

Πανεπιστημίου, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018. 

 Workshop ενημέρωσης για το bullying στον εργασιακό χώρο και στο διαδίκτυο: Τον 

Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων 

Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου, ομιλία με θέμα "Bullying στην εργασία και 

στο διαδίκτυο". Στόχος της ομιλίας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

σχετικά με τον εκφοβισμό ενηλίκων στο χώρο εργασίας αλλά και μέσω των 

διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας. Οι ομιλητές ανέλυσαν τα αίτια και τις συνέπειες του 

φαινομένου στην ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου, καθώς και πρακτικές για την 

αντιμετώπιση και εξάλειψή του. 

2. Εσωτερικός Κανονισμός Ασφαλείας ΟΠΑ & Οδηγίες Ασφαλείας  
Στο Ίδρυμα έχει συνταχθεί και εγκριθεί ο «Εσωτερικός Κανονισμός Ασφαλείας 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση 

Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης (σεισμός – πυρκαγιά και λοιπά περιστατικά)» από τον 

Ιανουάριο του 2020. Η εφαρμογή του εν λόγω Εσωτερικού Κανονισμού Ασφαλείας έχει ως 

στόχο την προστασία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού σε περιπτώσεις εκδήλωσης 

εκτάκτων περιστατικών.   

Επιπλέον, στον ιστότοπο του ΟΠΑ έχουν καταχωρηθεί οι παρακάτω «οδηγίες ασφαλείας» 

προς ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος:  

 Οδηγίες Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

 Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο 

κοροναϊό 2019-nCov 

 Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού της γρίπης 

 Οδηγίες υγείας & ασφάλειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων 

καταστάσεων λόγω σεισμού  

 Οδηγίες υγείας & ασφάλειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων 

καταστάσεων λόγω φωτιάς 

 Οδηγίες υγείας & ασφάλειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων 

καταστάσεων λόγω θερμικής καταπόνησης  

 Οδηγίες υγείας & ασφάλειας για εγκύους 

 Οδηγίες υγείας & ασφάλειας για εργασία γραφείου  

 Οδηγίες υγείας & ασφάλειας για χειρωνακτική διακίνηση φορτίων  

 Οδηγίες υγείας & ασφάλειας για εργασία με εργαλεία χειρός 

 Ενημερωτικό φυλλάδιο ιατρού εργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

θερμοπληξίας 

3. Οργανισμός Ιδρύματος  

Στο Σχέδιο Οργανισμού (2019) του ΟΠΑ γίνεται αναφορά στο «Τμήμα Προστασίας, 

Ασφάλειας και Διοικητικής Μέριμνας» (άρθρο 11). Τομείς ευθύνης του Τμήματος είναι: α) 

Η διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας του προσωπικού και των επισκεπτών του 

https://www.aueb.gr/el/content/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
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Ιδρύματος και η προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος, β) Ο ευπρεπισμός και η 

καθαριότητα των χώρων, στεγασμένων και υπαίθριων, του Ιδρύματος και γ) Η εκτέλεση 

εργασιών γενικής διοικητικής μέριμνας του Ιδρύματος.   

4. Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) 

Η «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)» του ΟΠΑ παρέχει υπηρεσίες 

ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στα πρώτα 

στάδια της στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Η 

ΜοΚΕ του Ο.Π.Α. έχει αναπτύξει τις ακόλουθες σημαντικές δράσεις, οι οποίες έχουν 

συνεισφέρει ενεργά στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων:   

 Ημέρες καριέρας Startups: Σκοπός της εκδήλωσης είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές 

και αποφοίτους του Πανεπιστημίου σε επίπεδο απασχόλησης, δίνοντας την ευκαιρία 

και τη διασύνδεσή τους με νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups). Η δράση 

αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου για την ενίσχυση της 

νεοφυούς επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας την προσέγγιση του δυναμικού του με 

τις νεοφυείς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο 2018-20, 

πραγματοποιήθηκαν δυο εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν 56 “startups” και 

περισσότεροι από 400 φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματος.   

 Πρόγραμμα “Yabda”: Το ευρωπαϊκό έργο, στο οποίο συμμετέχει η ΜοΚΕ ΟΠΑ από το 

2018, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη δέκα (10) Πανεπιστημίων της περιοχής Βορειοδυτικής – 

Βόρειας Αφρικής. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των 

νέων, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα των 

φοιτητών και των αποφοίτων των Πανεπιστημίων της περιοχής. 

 Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ: Ο διαγωνισμός διοργανώνεται ετησίως από 

το 2011 με σκοπό να αναπτύξει την υπεύθυνη διοίκηση και επιχειρηματικότητα με 

κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί 

και διδακτορικοί φοιτητές/τριες του ΟΠΑ, καθώς και απόφοιτοι των τελευταίων 3 ετών. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα 

είτε σε ομάδες. Στις ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτητές/τριες άλλων 

Πανεπιστημίων, αρκεί το ένα μέλος να είναι φοιτητής/τρια ή απόφοιτος/η του ΟΠΑ. Οι 

ομάδες αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες με την υποστήριξη έμπειρων 

μεντόρων και σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων, ενώ οι κατηγορίες του διαγωνισμού 

είναι οι ακόλουθες:  (α) Χρηματο-οικονομικές Υπηρεσίες, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και 

Τεχνολογίες Πληροφορικής, (γ) Πράσινη ή Κοινωνική επιχειρηματικότητα, (δ) Γενική 

Κατεύθυνση. 

5. Ημέρες καριέρας ΟΠΑ 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ διοργανώνει ετησίως την εκδήλωση σταδιοδρομίας 

«Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ». Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές και 

απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών, καθώς και 

διδακτορικούς φοιτητές ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος του ΟΠΑ. Μέσω της 

https://www.aueb.gr/el/mke
https://www.aueb.gr/el/mke/content/programma-yabda
https://www.aueb.gr/el/content/diagonismos-epiheirimatikis-ideas-opa
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εκδήλωσης παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν στελέχη  της 

επιχειρηματικής κοινότητας μέσω συνεντεύξεων γνωριμίας. 

6. Εκδηλώσεις  

 «Πρόληψη Αστικών Πυρκαγιών – Ασφαλής Εκκένωση Κτηρίου»: Το ΟΠΑ στο πλαίσιο 

της προσπάθειας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καταστροφικών 

φαινομένων, της προστασίας της ζωής αλλά και του Ιδρύματος, οργάνωσε εκπαιδευτική 

ημερίδα στις 20/11/2018 με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος. 

7. Εκδόσεις “HR Case Study Series” 
Τo «ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΟΠΑ εκδίδει την σειρά με τίτλο “HR 

Case Study Series”. Η ειδική έκδοση του Ιουνίου 2020 είχε θέμα «30 ερωτήσεις και 

απαντήσεις για θέματα εργασίας στον καιρό του COVID-19». 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

«Στόχος 9: Δημιουργία ευέλικτων υποδομών, προώθηση της βιώσιμης 

εκβιομηχάνισης και προώθηση της καινοτομίας» 

1. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα OΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με τις υποδομές, τη βιώσιμη 

βιομηχανοποίηση και καινοτομία προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  

 Θέμα: «Το τρίγωνο της γνώσης: Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία. Ενίσχυση των 

δεσμών μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων απαιτεί η πρόκληση της βιώσιμης 

ανάπτυξης» (Τεύχος 30ο – Σεπτέμβριος / Οκτώβριος 2019). 

 

 

 

https://issuu.com/hrm_aueb/docs/hr_case_study_series_special_edition
https://issuu.com/hrm_aueb/docs/hr_case_study_series_special_edition
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ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  

 

«Στόχος 10: Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Μαθήματα Ταγκό: Η συγκεκριμένη δράση, που αφορά τη συμμετοχή σε μαθήματα 

χορού (Ταγκό), πραγματοποιήθηκε την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Ιουλίου 2018 με τη 

συμμετοχή των εθελοντών του ΟΠΑ, των γυναικών του Καταστήματος Κράτησης 

Γυναικών (Ελεώνα Θηβών) και του Ξενώνα Φιλοξενίας στην Αθήνα με την επωνυμία 

“Φιλοξενία”. 

 Μαθήματα pilates: Οι εθελοντές του ΟΠΑ και οι γυναίκες που φιλοξενούνται στον 

Ξενώνα του «Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών»8, 

συμμετείχαν σε δωρεάν μαθήματα pilates, που γίνονταν σε σχολή στο κέντρο της 

Αθήνας, από επαγγελματία δασκάλα pilates. Η δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 

Ιανουαρίου 2018 – Μαΐου 2018.  

 Το δεκάρι του πάρκου: Τα Εκπαιδευτήρια «Αυγουλέα – Λιναρδάτου» 

πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχή χρονιά (24/3/2018) τον Φιλανθρωπικό Αγώνα 

Ανώμαλου Δρόμου στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, Αντώνης Τρίτσης, 

“το Δεκάρι του Πάρκου” και ενίσχυσαν την δράση του Σωματείου MDA ΕΛΛΑΣ. Το 

Σωματείο είχε περίπτερο για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ενώ 

υπήρχαν και εθελοντές του ΟΠΑ σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία λειτουργούσαν ως 

δείκτες της διαδρομής. Επίσης, υπήρχαν εθελοντές και στον τερματισμό, ώστε να 

παρέχουν την αναγκαία τροφοδοσία  σε νερά και χυμούς. Η συγκεκριμένη δράση 

υπάγεται και στο Στόχο 3. 

 Διαχείριση social media: Οι εθελοντές του ΟΠΑ συμμετείχαν επικουρικά στο κομμάτι 

της επικοινωνίας της Οργάνωσης “Revive Greece”9 και της διαχείρισης των Social 

Media, υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών. Η δράση πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2018. 

 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων: Οι εθελοντές του ΟΠΑ συμμετείχαν επικουρικά στη 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων της οργάνωσης “Revive Greece”, υπό την καθοδήγηση 

έμπειρων στελεχών. Η δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου 

2018. 

                                                           
8
 Στόχος του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών είναι η υποστήριξη των γυναικών 

που έχουν βιώσει στο παρελθόν ή βιώνουν εγκλεισμό σε Καταστήματα Κράτησης. Το Δίκτυο προσφέρει στις 
γυναίκες αυτές αρωγή υλική, εκπαιδευτική – επιμορφωτική και συμβουλευτική παροχή νομικών υπηρεσιών, 
ώστε να συνδράμει στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. 
9
 Η REvive Greece δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση νέων, από ευπαθείς ομάδες (όπως άνεργοι, πρόσφυγες, 

μετανάστες, αποφυλακισμένοι) πάνω στον προγραμματισμό λογισμικού για άμεση εύρεση εργασίας και ένταξη 
στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας. 
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 Διδασκαλία Προγραμματισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Οι εθελοντές του 

ΟΠΑ, σε συνεργασία με την “Revive Greece”, συμμετείχαν επικουρικά στα μαθήματα 

προγραμματισμού (CSS, HTML, JavaScript) σε τάξη 20 επωφελούμενων, υπό την 

καθοδήγηση έμπειρων στελεχών. Η δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 

Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2018.  

 Μαθήματα Η/Υ σε αποφυλακισμένες γυναίκες: Οι εθελοντές του ΟΠΑ παρέδωσαν 

μαθήματα πληροφορικής και χρήσης των υπολογιστών, όπως MS Οffice, Internet κ.α., 

στις γυναίκες του «Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών».  

Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2018. 

 Ποδοσφαιρικός αγώνας ΟΠΑ – Εθνική Αστέγων: H  δράση αφορούσε τη συμμετοχή 

φοιτητών και προσωπικού του ΟΠΑ σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με την Εθνική Ομάδα 

Αστέγων με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των 

πολιτών σε κάθε μορφή αποκλεισμού των ευαίσθητων αυτών κοινωνικών ομάδων. Ο  

ποδοσφαιρικός αγώνας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018. 

 «Πανελλήνιοι Αγώνες Ιππασίας Special Olympics 2018»: Στις 17/12/2018 οι εθελοντές 

του ΟΠΑ σε συνεργασία με την ομάδα της “Special Olympics” βοήθησαν στην 

διεξαγωγή των αγώνων ιππασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, 

συνέβαλαν στην μετακίνηση αντικείμενων, τη μεταφορά των αποτελεσμάτων, την 

επιτήρηση και προστασία των διαγωνιζομένων κατά τη διάρκεια του αγώνα και τέλος 

την απονομή μεταλλίων στους συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη δράση υπάγεται και στο 

Στόχο 3. 

 Αναζήτηση εικαστικών με αναπηρία σε όλη την Ελλάδα-Ταξιδεύοντας την Τέχνη: Οι 

εθελοντές του ΟΠΑ συνεργάστηκαν με τη “Very Special Arts Hellas”, στο πλαίσιο του 

διετούς έργου «Ταξιδεύοντας την Τέχνη» με σκοπό να αναδείξουν την καλλιτεχνική 

δημιουργία των ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν τη διαδικασία 

της έρευνας για αναζήτηση εικαστικών με αναπηρία ανά την Ελλάδα και συνέβαλαν στη 

σύσταση Ψηφιακού Μητρώου Εικαστικών με Αναπηρία για πρώτη φορά στη χώρα. Η 

δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019. 

 Προετοιμασία Bazaar για Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ: Οι εθελοντές του ΟΠΑ 

βοήθησαν στο στήσιμο του bazaar και την επιμέλεια της έκθεσης φωτογραφίας της 

«ΠΕΚ/ΑμεΑ» στο Πολιτιστικό Κέντρο Κορυδαλλού "Μελίνα Μερκούρη" εν όψει της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (3/12/2019). 

2. Σεμινάρια  

 Σεμινάριο «Η Ελλάδα σε κρίση: Δημοσιονομική προσαρμογή, διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και οι επιπτώσεις τους σε ανισότητα και φτώχεια»: Στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Jean Monnet διοργανώθηκε στις 29/5/2019 το σεμινάριο "Τι 

αντιστρατεύεται την αναπτυξιακή πορεία της Ελληνικής Οικονομίας;" με θέμα «Η 

Ελλάδα σε κρίση: Δημοσιονομική προσαρμογή, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι 

επιπτώσεις τους σε ανισότητα και φτώχεια». Το εν λόγω σεμινάριο υπάγεται και στον 

Στόχο 1. 

3. Εφημερίδα OΠΑ News  
Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με την ισότητα προς ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  
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 «Τέρμα στις ανισότητες, λένε οι AUEB Volunteers»: Συλλογή σχολικών ειδών και 

ποδοσφαιρικός αγώνας ΟΠΑ – Εθνικής Αστέγων, της κα.Γενναράκη και του 

κ.Αγγελιδάκη, φοιτητών του ΟΠΑ (Τεύχος 25ο – Νοέμβριος 2018). 

 «Στο θέατρο για καλό σκοπό: Με επιτυχία στέφθηκε η δράση του ΟΠΑ για την ενίσχυση 

των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, της κα. Σπανού (Τεύχος 33ο – Φεβρουάριος / 

Μάρτιος 2020). 

 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

«Στόχος 11: Πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, διαλλακτικές και βιώσιμες» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Monumenta Youth - social media support: Οι εθελοντές του ΟΠΑ ανέλαβαν τη 

προώθηση του έργου της MONUMENTA10 από τα μέσα κοινωνικής δικτύωση και 

συνέβαλαν στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η δράση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 

Μάρτιος – Ιούνιος 2018. 

 Υποστήριξη σεμιναρίου: «Ενεργοί Πολίτες – Ευημερία Κοινοτήτων»: Εθελοντές του 

ΟΠΑ υποστήριξαν τους διοργανωτές για την διεξαγωγή του σεμιναρίου. Το σεμινάριο 

πραγματοποιήθηκε τον Σεπτεμβρίου του 2018.   

 ΟΠΑ Run: Στις 6/5/2018 είχε πραγματοποιηθεί ο 1ος Αγώνας Δρόμου του ΟΠΑ στο Πεδίο 

του Άρεως. Στις 12/5/2019 έλαβε χώρα ο 2ος Αγώνας Δρόμου του ΟΠΑ με 

περισσότερους από 1.600 δρομείς να γεμίζουν το ιστορικό πάρκο με μότο "Όλοι μαζί 

για το πεδίο του Άρεως", ενώ δεν έλλειψε η κοινότητα του ΟΠΑ με πλήθος φοιτητών, 

μέλη διδακτικού-ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού. Συνδιοργανωτής ήταν η 

Περιφέρεια Αττικής, ενώ τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με την 

υποστήριξη του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου. Μέρος των εσόδων διατέθηκε 

στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής 

επανένταξης στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη δράση υπάγεται και στο Στόχο 3.  

2. Ημερίδες - Διαγωνισμοί 

 «Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης»: Το 

Πρόγραμμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΟΠΑ σε συνεργασία με το 

Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» διοργάνωσαν την συγκεκριμένη ημερίδα στις 16/3/2018. 

 Διαγωνισμός ελληνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας “The Digital Gate III”:  

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του ΟΠΑ και ο Διεθνής 

                                                           
10

 Η MONUMENTA μέσω της δράσης της στοχεύει στην προστασία, στην ορθή διαχείριση και στην ανάδειξη του 
φυσικού και αρχιτεκτονικού πλούτου της Ελλάδας και της Κύπρου. 
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Αερολιμένας Αθηνών διοργάνωσαν τον διαγωνισμό που είχε ως στόχο την ενθάρρυνση 

της ψηφιακής καινοτομίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας στον χώρο των 

αερομεταφορών και του τουρισμού. Ένα από τα πεδία, που είχαν την δυνατότητα να 

υποβάλουν οι επιχειρηματικές ομάδες τις προτάσεις τους, ήταν και η «Δημιουργία 

πράσινου αεροδρομίου και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας». Ο διαγωνισμός 

ξεκίνησε στις 6/5/2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020. 

 Πρόγραμμα «Aldemar Academy 2019»: O Όμιλος “Aldemar Resorts” σε συνεργασία με 

το πρόγραμμα “Future Leaders” και το ΠΜΣ MBA του ΟΠΑ διοργάνωσαν το πρόγραμμα 

“Aldemar Academy 2019”. Το πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 

18-22/9/2019, προσκάλεσε τους φοιτητές του ΜΒΑ να καταρτίσουν ένα  «business 

plan» σχετικά με τη δημιουργία του 1ου Σύγχρονου Βιωματικού Πάρκου Ολυμπιακού 

Ιδεώδους. Ένα σύγχρονο πάρκο που θα ενσωματώνει τις αρχές των Ολυμπιακών 

Αγώνων, το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε, την αξία και σημασία της εκεχειρίας αλλά και 

επιμέρους θεματολογία, όπως: η ολυμπιακή διατροφή, η άμυλα και ο σεβασμός στο 

πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον. 

3. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  

 Θέμα: «Ενάντια στην αισθητική του “γκρίζου”. Η κοινωνική ευαισθησία ξεκινά από την 

κάθε γειτονιά» (Τεύχος 21ο – Φεβρουάριος / Μάρτιος 2018). 

 Θέμα: «ΟΠΑ Run: Κάτι περισσότερο από ένας αγώνας δρόμου. Μια δράση προς την 

κοινωνία», του κ.Κατσιώνη και κ.Παπαβασιλείου, φοιτητές του ΟΠΑ, εθελοντών στην 

οργανωτική ομάδα του ΟΠΑ Run (Τεύχος 22ο – Απρίλιος / Μάιος 2018). 

 Startups αποφοίτων του ΟΠΑ: «Ανακύκλωση με οφέλη! Μια έξυπνη ιδέα για την 

ανακύκλωση σκουπιδιών στην πόλη οδήγησε σε μια επιτυχημένη startup» (Τεύχος 22ο 

– Απρίλιος / Μάιος 2018).  

 «Το νέο πρόσωπο της πόλης» - Με διαχειριστή το Impact Hub Athens και ιδιοκτήτη τον 

Δήμο Αθηναίων η ανακαινισμένη Δημοτική Αγορά Κυψέλης (Τεύχος 26ο – Δεκέμβριος 

2018 / Ιανουάριος 2019). 

 «Όλοι μαζί γεμίσαμε ξανά το Πεδίον του Άρεως με ζωή, νιάτα, χρώμα και χαμογελαστά 

πρόσωπα - Το ΟΠΑ Run εξελίσσεται σε έναν θεσμό που αγκαλιάζουν οι κάτοικοι της 

Αθήνας», των φοιτητών κα.Δελογιάννη και κα.Παλαντζάκου, εθελοντριών στο OΠΑ Run 

2019 (Τεύχος 29ο – Ιούνιος / Αύγουστος 2019). 
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

«Στόχος 12: Διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε κινητή διαδραστική έκθεση για τη βιώσιμη διατροφή: Οι 

εθελοντές του ΟΠΑ - μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα - εξασκήθηκαν στην 

βιωματική εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδεύτηκαν σε 

θέματα βιώσιμης διατροφής και επίσης, συνεργάστηκαν ομαδικά με εκπροσώπους της 

οργάνωσης “WWF Greece” και με σχολεία. Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 

2019. 

2. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση & 

παραγωγή προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του 

ΟΠΑ:  

 «Μεγαλύτερο κέρδος με … μικρότερη ψαριά» - Νεοφυής επιχειρηματικότητα με 

κοινωνικό αντίκτυπο, της κα.Σπανού (Τεύχος 28ο – Απρίλιος / Μάιος 2019). 

 Θέμα: «Για έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα: Να χαρίσουν νέα «ζωή» στα πλαστικά 

απορρίμματα παρακινεί του Έλληνες καταναλωτές η Coca-cola» (Τεύχος 31ο – 

Νοέμβριος 2019). 

 Θέμα: «Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη – Επιχειρείν με γνώμονα 

την προστασία του περιβάλλοντος» (Τεύχος 32ο – Δεκέμβριος 2019 / Ιανουάριος 2020). 
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ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

 

«Στόχος 13: Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του 

κλίματος και τις επιπτώσεις της» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 AUEB Recycles: Η δράση στόχευε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας του ΟΠΑ 

σχετικά με την κλιματική αλλαγή και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής της 

συνείδησης. Οι εθελοντές του ΟΠΑ, που εργάστηκαν στα πλαίσια της δράσης, 

πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τα συστήματα/πρακτικές ανακύκλωσης που ήδη 

εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο και δημιούργησαν μια καμπάνια ενημέρωσης και 

κινητοποίησης σχετικά με την ανακύκλωση και την οικολογική καταστροφή. Η δράση 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το WWF κατά την περίοδο Μαρτίου 2019 – 

Σεπτεμβρίου 2019. 

 Workshop #uRecycle: Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού “AUEB Volunteers” και το “WWF 

Ελλάς” συνδιοργάνωσαν το «Workshop #uRecycle», το οποίο πραγματοποιήθηκε τον 

Νοέμβριο του 2019. Κατά τη διάρκεια του workshop, οι φοιτητές ενημερώθηκαν από 

μέλος του οργανισμού WWF Ελλάς για τη διαδικασία αλλά και τις δομές της 

ανακύκλωσης στην Ελλάδα.  

2. Στρατηγική για Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 

Το ΟΠΑ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμόζει από 

τον Ιούνιο του 2008 το έργο με τίτλο «Στρατηγική του ΟΠΑ για το Περιβάλλον και την 

Κλιματική Αλλαγή». Οι κύριες δράσεις υλοποίησης αυτής της Στρατηγικής περιλαμβάνουν: 

 Εισαγωγή Φυσικού Αερίου για το σύστημα θέρμανσης του ΟΠΑ: Ολοκληρώθηκε η 

μετάβαση του συστήματος θέρμανσης του Πανεπιστημίου από πετρέλαιο σε φυσικό 

αέριο. Πέρα από την εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους, έχει σημαντικά 

περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της χαμηλότερης έντασης εκπομπών του φυσικού αερίου 

σε αέρια θερμοκηπίου (Greenhouse Gasses - GHGs), το σημαντικότερο από τα οποία 

είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

 Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας: Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των 

παλαιών λαμπτήρων πυρακτώσεως με νέους λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης κατηγορίας «Α» σε όλα τα κτήρια του ΟΠΑ. Οι εκπομπές ρύπων που 

αποδίδονται στη χρήση των λαμπτήρων του Πανεπιστημίου μας μειώθηκαν κατά 68,26 

τόνους CO2 ή κατά ποσοστό 82%. 

 Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης: Η υλοποίηση διεργασιών ανακύκλωσης αποτελεί 

θεμελιώδη συνιστώσα της περιβαλλοντικής πολιτικής μας. Στο ΟΠΑ έχουμε 
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επικεντρωθεί στις παρακάτω κατηγορίες ανακύκλωσης, στα πλαίσια των οποίων 

αποκομίζονται σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη: α) ανακύκλωση τόνερ και δοχείων 

μελανιού, β) ανακύκλωση λαμπτήρων, γ) ανακύκλωση χαρτιού, δ) ανακύκλωση 

μπαταριών και ε) ανακύκλωση τηγανέλαιου. Το Ίδρυμα συγκεντρώνει δεδομένα σε 

ετήσια βάση σχετικά με την ανακύκλωση, τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα:    

Ανακύκλωση ΟΠΑ Έτος 2018 Έτος 2019 

Ανακύκλωση κασετών γραφίτη (τόνερ) 206 τόνερ 310 τόνερ 

Ανακύκλωση δοχείων μελανιού 105 δοχεία 110 δοχεία 

Aνακύκλωση μεταχειρισμένων λαμπτήρων 255 κιλά 322 κιλά 

Ανακύκλωση εξαντλημένων μπαταριών 37 κιλά 32 κιλά 

Ανακύκλωση τηγανέλαιου (φοιτητική λέσχη) 1000-1200 κιλά 1000-1200 κιλά 

 Μελέτη για εφαρμογή πράσινων οροφών σε κτήρια του ΟΠΑ: Οι πράσινες οροφές είναι 

πλέον μια επιτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας δροσιάς και οξυγόνου σε 

μεγαλουπόλεις. Εξειδικευμένη εταιρία μελετών αξιολογεί τα εναλλακτικά σενάρια, τις 

δυνατότητες και τις στατικές αντοχές των κτηρίων, κλπ.  

 Πρόγραμμα συντήρησης στόλου κλιματιστικών και αντικατάστασης παλαιών συσκευών 

και έλεγχος συστημάτων εξαερισμού.  

 Ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων στις αγορές εξοπλισμού: Απαίτηση του 

Πανεπιστήμιο είναι οι προμηθευτές μας να ακολουθούν περιβαλλοντικά φιλικές 

διαδικασίες.  

 Ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων & ηλεκτρονικής υποστήριξης 

μαθημάτων: Η οικολογική συνείδηση επιβάλλει τη μείωση του χαρτιού ως μέσου 

επικοινωνίας, όπου αυτό είναι δυνατό, και την αντικατάστασή του από ηλεκτρονικά 

μέσα. Στο ΟΠΑ ήδη χρησιμοποιείται ευρέως η πλατφόρμα Open eClass από την 

Πανεπιστημιακή Κοινότητα, και γίνεται περαιτέρω συστηματική προσπάθεια επέκτασης 

της χρήσης νέων τεχνολογιών προς όφελος των φοιτητών/τριών και του περιβάλλοντος. 

 Διασφάλιση πρόσβασης εισόδου στο ΟΠΑ από άτομα με ειδικές ανάγκες: Γίνονται 

μελέτες σε θέματα που σχετίζονται με την ευκολία πρόσβασης και την ασφάλεια 

κυκλοφορίας στα κτήρια του ΟΠΑ, καθώς και τη δυνατότητα εύκολης εξόδου σε 

περίπτωση επείγουσας ανάγκης.   

 Σύνταξη Κώδικα Περιβαλλοντικής Δεοντολογίας: Έχει συνταχθεί από την Επιτροπή 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΠΑ, ο οποίος εφαρμόζεται από όλη την 

Πανεπιστημιακή Κοινότητα. 

3. Εκδηλώσεις 

 «Συμπόσιο Κλιματικής Αλλαγής: Απειλές, Προκλήσεις, Λύσεις για την Ελλάδα»: Το  

«Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία 

(ReSEES)» του ΟΠΑ σε συνεργασία με άλλους φορείς πραγματοποίησαν την εν λόγω 

εκδήλωση στις 3/4/2019. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, 

όπου ειδικοί από διαφορετικά επιστημονικά πεδία παρουσίασαν ολιστικές λύσεις 

ικανές να καταπολεμήσουν αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα και να εξαλείψουν τις 

αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στο τέλος της εκδήλωσης, οι 
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συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε παιχνίδια που σχετίζονταν 

με την αλλαγή του κλίματος με στόχο να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, να προσδιορίσουν το επίπεδο συνειδητοποίησής τους και να βοηθήσουν τη 

διαδικασία διαμόρφωσης σχετικών λύσεων.  

4. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή προς 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  

 Θέμα: «Η αειφόρος τραπεζική μπροστά στην κλιματική αλλαγή». Η Τράπεζα Πειραιώς 

συνδιαμορφώνει τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Τεύχος 25ο – Νοέμβριος 

2018). 

 «Η κυκλική οικονομία ως μοχλός ανάπτυξης: Επιχειρηματικά μοντέλα υπέρ της 

προστασίας των φυσικών πόρων του πλανήτη», του κ.Ξεπαπαδέα, Καθηγητή του ΟΠΑ 

(Τεύχος 30ο – Σεπτέμβριος / Οκτώβριος 2019). 

 Θέμα: «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με δράσεις που κάνουν τη διαφορά» (Τεύχος 

31ο – Νοέμβριος 2019). 

 Θέμα: «Ισχυρή συμμαχία για έναν βιώσιμο πλανήτη: Η Τράπεζα Πειραιώς μεταξύ των 

130 τραπεζών που υπέγραψαν τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής» (Τεύχος 

32ο – Δεκέμβριος 2019 / Ιανουάριος 2020). 

 «AUEBrecycles: Δράσεις για το περιβάλλον και μια online πλατφόρμα για την 

ανακύκλωση. Πλούσια και πολύμηνη η δράση των φοιτητών-εθελοντών του ΟΠΑ για 

την προστασία των οικοσυστημάτων», της κα.Σουλιώτη φοιτήτριας του ΟΠΑ, μέλους 

της Ομάδας Συντονισμού του AUEB Volunteers (Τεύχος 32ο – Δεκέμβριος 2019 / 

Ιανουάριος 2020). 

 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

 

«Στόχος 14: Διατήρηση και αειφόρος χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των 

θαλάσσιων πόρων» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Εκπαιδευτές παιδιών για την ασφάλεια στο νερό: Το “Safe Water Sports”, σε 

συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υλοποίησε μια σειρά 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (περίοδος: Δεκέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018), που 

είχε σαν στόχο να ενημερώσει τα παιδιά ηλικίας από 5-12 ετών για θέματα που έχουν 

σχέση με την ασφάλειά τους στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ. Οι εθελοντές του 
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ΟΠΑ ανέλαβαν την διενέργεια του εκπαιδευτικού & ψυχαγωγικού προγράμματος σε 

ρόλο συντονιστή – εκπαιδευτή. 

 Εθελοντικός καθαρισμός ακτής Ψήφτα Τροιζηνίας: Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού 

“AUEB Volunteers” σε συνεργασία με την “Helmepa - Hellenic Marine Protection 

Association” διοργάνωσαν τον καθαρισμό της ακτής στην Ψήφτα Τροιζηνίας. Στα 

πλαίσια της δράσης, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, οι εθελοντές του 

ΟΠΑ είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά, να γνωρίσουν 

ανθρώπους με κοινές ανησυχίες και φυσικά να συμβάλλουν στην προστασία της 

φύσης.  

2. Δράσεις ΟΠΑ σε συνεργασία με Ίδρυμα Λασκαρίδη  

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασία του Ιδρύματος με το Κοινωφελές Ίδρυμα 

«Αικατερίνη Λασκαρίδη» υλοποιήθηκαν ή αναμένονται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες 

δράσεις βάσει του απολογισμού-προγραμματισμού 2019-2020: 

Α) Σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση του κοινού με επίκεντρο τις συνέπειες της 

χρήσης του πλαστικού για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οι δράσεις  

προγραμματίστηκαν να υλοποιηθούν εντός του παρόντος έτους και αφορούν σε:  

 διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας ξεχωριστών θεματικών ενοτήτων ώστε να 

αναδειχθούν οι εξελίξεις και τα εμπόδια στη χρήση της πλαστικής σακούλας. 

 διοργάνωση δράσης στο ρέμα της Πικροδάφνης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών «Ας 

Καθαρίσουμε την Ευρώπη» και «Let’s Do It Greece» ώστε να αναδειχθεί το πρόβλημα 

της μεταφοράς απορριμμάτων στις ακτές μέσω ποταμών και ρεμάτων.  

 υλοποίηση πρωτοβουλιών που να εμπλέκουν την τουριστική βιομηχανία λόγω της 

συμβολής της στο πρόβλημα των απορριμμάτων, αλλά και της αξίας του καθαρού 

φυσικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση τουριστών.  

 υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Πλαστικό και Αθλητισμός» μέσω της οποίας επιχειρείται 

η σύνδεση αθλητικών δραστηριοτήτων με την ανάγκη μείωσης των πλαστικών μίας 

χρήσης.  

 συνέχιση της εκστρατείας ενημέρωσης για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης για 

όλο το έτος 2020.  

Β) Εκκίνησε η λειτουργία του προγράμματος “BlueCycle”: Το “BlueCycle” είναι ένα 

ανεξάρτητο πρόγραμμα Γαλάζιας και Κυκλικής οικονομίας που προσεγγίζει ολιστικά το 

πρόβλημα των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων. Με όραμα τη δημιουργία ενός νέου 

«κύκλου ζωής» για τα υλικά αυτά, το “BlueCycle” βασίζεται στην έρευνα, την καινοτομία, 

τις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργικότητα, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις υπέρ της 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Γ) Δημιουργήθηκε το “BlueCycle Lab”, το οποίο είναι ένα κέντρο για την επεξεργασία και 

ανακύκλωση πλαστικού εξοπλισμού από την αλιευτική και ναυτιλιακή δραστηριότητα. Στο 

“BlueCycle Lab” θα γίνεται:  

 επεξεργασία των πλαστικών της αλιευτικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας,  

 έρευνα για τη βιωσιμότητα των υλικών και για νέες χρήσεις τους,  

 σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και καλλιτεχνικών έργων,  

 ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου υλικού.  
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3. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με την διατήρηση και αειφόρος χρήση 

των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ:  

 «Καθαρισμός ακτής από εθελοντές του ΟΠΑ», της κα.Κοπανίδη, φοιτήτρια του ΟΠΑ και 

μέλους της Ομάδας Συντονισμού του AUEB Volunteers (Τεύχος 34ο – Ιούνιος / 

Αύγουστος 2020). 

 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

 

«Στόχος 15: Βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της απερήμωσης, την  

ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους, ανάσχεση της απώλειας 

βιοποικιλότητας» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών – Συλλογή και οργάνωση δωρεών για 

πυρόπληκτους Ανατολικής Αττικής: Οι εθελοντές του ΟΠΑ μέσω της συμμετοχής τους 

συνέβαλαν στη συλλογή και οργάνωση των δωρεών, που κατέφθαναν από όλη την 

Ελλάδα, για πυρόπληκτους. Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018. 

 Οργάνωση των δωρεών για τα πυρόπληκτα ζώα: Οι εθελοντές του ΟΠΑ μέσω της 

συμμετοχής τους συνέβαλαν στην οργάνωση των δωρεών που έγιναν στην ΑΝΙΜΑ για 

την περίθαλψη ζώων που τραυματίστηκαν από τις πυρκαγιές. Η δράση 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018. 

 Υποστήριξη στις δομές του Δήμου Ραφήνας και του Δήμου Μαραθώνα για τους 

πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής: Οι εθελοντές του ΟΠΑ μέσω της συμμετοχής 

τους συνέβαλαν στην υποστήριξη των δομών του Δήμου Ραφήνας και του Δήμου 

Μαραθώνα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Η δράση πραγματοποιήθηκε τον 

Αύγουστο του 2018.  

 Συμπλήρωση αιτήσεων αποζημίωσης στους πυρόπληκτους κατοίκους του Δήμου 

Μαραθώνα: Οι εθελοντές του ΟΠΑ υποστήριξαν τους πληγέντες από τις πυρκαγιές, στο 

Δήμο Μαραθώνα, βοηθώντας στο κομμάτι της συμπλήρωσης των αιτήσεων για 

αποζημίωση. Η δράση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018.  

 Χριστουγεννιάτικο Bazaar: Οι εθελοντές του ΟΠΑ είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν 

στην προετοιμασία της εκδήλωσης, αλλά και να συμμετάσχουν στην πώληση  

αντικειμένων, με στόχο την οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Ελληνική Φιλοζωική 

Εταιρεία». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. 
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ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

 

«Στόχος 16: Προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών» 

1. Οργανισμός – Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος  

Στο Σχέδιο Οργανισμού (2019) και Εσωτερικού Κανονισμού (2002) του ΟΠΑ γίνεται 

αναφορά σε άρθρα που σχετίζονται με την δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμών στην 

λειτουργία του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Αποστολή: Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι πανεπιστήμιο του 

δημόσιου τομέα και αποστολή του είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς 

που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς επίσης και η 

διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να 

συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. 

 Αρχές και Αξίες: α) Η αφοσίωση στην πρόοδο της επιστήμης και τη μετάδοση της 

γνώσης, β) Η παιδεία και η ανώτατη εκπαίδευση ως μοχλοί ηθικής, κοινωνικής και 

οικονομικής προόδου, γ) Η διασφάλιση των δημοκρατικών θεσμών και των 

δικαιωμάτων του πολίτη. Διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, την ιδεολογία, τη 

θρησκεία, την κοινωνική θέση, την εμφάνιση ή τη γενετήσια προτίμηση δεν 

επιτρέπονται. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο μεριμνά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 

τόσο σε σχέση με τη φυσική πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος όσο και σε σχέση 

με την εκπαιδευτική διαδικασία, δ) Η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη 

διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στο πλαίσιο που 

ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι της Πολιτείας, ε) Η Αξιοκρατία, στ) Ο Σεβασμός στην 

οντότητα του Πανεπιστημίου και ζ) Το Ακαδημαϊκό ήθος και η κοινωνική προσφορά.  

 Νομική Υπηρεσία: Είναι αρμόδια για τη νομική εξυπηρέτηση του Ιδρύματος στις κάθε 

μορφής υποθέσεις του, δικαστικές ή εξώδικες, και τη νομική υποστήριξη των Αρχών και 

Υπηρεσιών αυτού με γραπτές και προφορικές γνωμοδοτήσεις.  

 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου: Τομέας ευθύνης του Τμήματος είναι ο έλεγχος της 

τήρησης της νομιμότητας της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Ιδρύματος. 

 Γραφείο «Συνήγορος του Φοιτητή»: Σκοπός του γραφείου είναι η διαμεσολάβηση 

μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, η τήρηση 

της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων 

κακοδιοίκησης και η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. 

 Επιτροπή Παραπόνων και Διευθέτησης Διαφορών: Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της 

διευθέτησης διαφορών μεταξύ μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας ύστερα από 

σχετική αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου ή του Πρύτανη. Επιπρόσθετα, ο Πρύτανης μπορεί 

να ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής για θέματα σχετικά με πειθαρχικά αδικήματα.  
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 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού: 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο υπάγονται τα άρθρα σχετικά με: α) την ορκωμοσία των 

μελών ΔΕΠ, β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ, γ) την επιμόρφωση 

των μελών ΔΕΠ, δ) την αξιολόγηση του διδακτικού έργου και ε) την ετήσια έκθεση 

δραστηριότητας κάθε μέλους ΔΕΠ.    

 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις λοιπών κατηγοριών Προσωπικού: Για τις κατηγορίες 

προσωπικού (Επιστημονικοί Συνεργάτες, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό) του 

Ιδρύματος γίνεται αναφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους, καθώς και στην 

εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους.   

 Πειθαρχικές Διατάξεις: α) Μελών ΔΕΠ, β) Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού και τα μέλη 

ΕΤΕΠ, γ) Διοικητικού Προσωπικού και δ) Φοιτητών. 

 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Φοιτητών: Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στη φοιτητική ιδιότητα, στην υγειονομική περίθαλψη, στη παρακολούθηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στα διδακτικά βιβλία / βοηθήματα, στη χρήση των 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Πανεπιστημίου, στις υποτροφίες, στην 

εκπροσώπηση στα Πανεπιστημιακά Όργανα, στις μετεγγραφές, στη παύση κοινωνικών 

παροχών κ.α. (Υπάγεται και στον Στόχο 4). 

2. Χρήση λογισμικού λογοκλοπής “Turnitin”  

Το OΠΑ έχει άδεια απεριόριστης χρήσης του λογισμικού λογοκλοπής “Turnitin”, το οποίο 

δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες του Ιδρύματος να επαληθεύουν την αυθεντικότητα 

και την πρωτοτυπία των εργασιών των φοιτητών τους. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

 

«Στόχος 17: Αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας για την αειφόρο 

ανάπτυξη» 

1. Εθελοντικές δράσεις “AUEB Volunteers”  

 Athens Open 2018: O Ρητορικός Σύλλογος του ΟΠΑ διοργάνωσαν ένα μικρότερης 

κλίμακας Διεθνές Πρωτάθλημα Debate, που έλαβε χώρα στις 27-29 Απριλίου του 2018.  

Στο τουρνουά αυτό, που αποτέλεσε προάγγελο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, 

συμμετείχαν περισσότεροι από 300 φοιτητές από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και του 

κόσμου. Οι εθελοντές συμμετείχαν στη διοργάνωση του διεθνούς αυτού συνεδρίου 

debate, σε διάφορα πόστα. 

 EUDC 2019: Στο Πανευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα, Athens EUDC 2019, 

συμμετείχαν ομάδες από όλη την Ευρώπη οι οποίες είχαν την ευκαιρία να 

https://www.aueb.gr/el/content/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-turnitin
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αντιπαρατεθούν πάνω σε κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα επικαιρότητας. Οι 

εθελοντές του ΟΠΑ συνέβαλαν στην υλοποίηση του EUDC, που πραγματοποιήθηκε τον 

Αύγουστο του 2019. 

 Εναρκτήρια εκδήλωση εορτασμού «100 Χρόνια ΟΠΑ»: Η επέτειος αυτή αποτέλεσε 

ευκαιρία προβολής του ρόλου, της ταυτότητας και των αξιών του ΟΠΑ. Ο εορτασμός 

της επετείου περιλάμβανε μεταξύ άλλων τον προγραμματισμό σειράς εκδηλώσεων με 

έμφαση στην ανάδειξη της πορείας του Πανεπιστημίου στη διάρκεια των 100 χρόνων 

και την τοποθέτησή του στο πλαίσιο των σύγχρονων απαιτήσεων και προκλήσεων. Οι 

εθελοντές του ΟΠΑ βοήθησαν σε διάφορα πόστα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που 

πραγματοποιήθηκε στις 17/9/2019.  

 Υποδοχές πρωτοετών «100 Χρόνια ΟΠΑ»: Οι εθελοντές του ΟΠΑ βοήθησαν σε 

διάφορα πόστα κατά την τελευταία ημέρα (4/10/2019) των τελετών υποδοχών 

πρωτοετών ακαδημαϊκού έτους 2019-20.  

 100 Χρόνια ΟΠΑ “Έρευνα αρχείου για Εθελοντισμό και Αθλητισμό”: Οι εθελοντές του 

ΟΠΑ συγκέντρωσαν υλικό σχετικά με την ιστορία του Πανεπιστήμιου στον 

Εθελοντισμό/Φιλανθρωπία και στον Αθλητισμό. Η δράση πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Απριλίου 2020. 

 Κεντρική εκδήλωση εορτασμού “100 Χρόνια ΟΠΑ”: Οι εθελοντές βοήθησαν σε 

διάφορα πόστα για τη διοργάνωση και την υλοποίηση της κεντρικής εκδήλωσης του 

εορτασμού των 100 χρόνων του Πανεπιστήμιου, που πραγματοποιήθηκε στις 

25/11/2019.  

2. CSR Hellas 

Το ΟΠΑ έχει υπογράψει από το 2012 μνημόνιο συνεργασίας με το “Ελληνικό Δίκτυο για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas)” με το στόχο την συνεργασία και ανταλλαγή 

γνώσεων και εμπειριών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του ΟΠΑ σχετικά με θέματα κοινωνικής ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο 

συνεργασίας στελέχη του “CSR Hellas” κάνουν παρουσιάσεις και σεμινάρια στους φοιτητές 

του ΟΠΑ και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ του 

ΟΠΑ.  

3. “Principles for Responsible Management Education (PRME)” 

Από τον Φεβρουάριο του 2013, το ΟΠΑ συμμετέχει στην πρωτοβουλία “Principles for 

Responsible Management Education (PRME)”. Το PRME απευθύνεται σε Σχολές Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Πανεπιστήμια που θέλουν να προσαρμόσουν σταδιακά τα 

προγράμματα σπουδών τους, την έρευνα, τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και τις 

στρατηγικές τους, έχοντας ως βάση την εταιρική ευθύνη και βιωσιμότητα (CSR). 

4. Νοσοκομείο Παίδων  

Το ΟΠΑ, στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει σε συνεργασία με το 

Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτου & Αγλαΐας Κυριακού, εθελοντικές  αιμοδοσίες 

στο χώρο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων συμμετέχουν πολλά μέλη της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ. Αιμοδοσίες, που έχουν διοργανωθεί κατά την 

https://www.csrhellas.net/
https://www.csrhellas.net/
http://www.unprme.org/
http://www.unprme.org/
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περίοδο 2018-20, ήταν οι ακόλουθες: α) 9 & 10 Μαΐου 2018, β) 11 & 12 Δεκεμβρίου 2018, 

γ) 14 & 15 Μαΐου 2019, δ) 11 & 12 Δεκεμβρίου 2019 και ε) 12 & 13 Μαΐου 2020.  

5. Ελληνικά Πετρέλαια  

Το ΟΠΑ και τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, τριετούς 

διάρκειας (2018-2021), σε τομείς κοινού εκπαιδευτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος 

με γνώμονα την Αριστεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το ΟΠΑ και τα ΕΛΠΕ θα αναλάβουν 

πρωτοβουλίες για την επίτευξη των ακόλουθων δράσεων: α) Την από κοινού διοργάνωση 

εκδηλώσεων, β) Την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων εκπόνησης ερευνητικών 

προγραμμάτων και έργων με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, γ) 

Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών 

επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στους 

φοιτητές ΜΒΑ, δ) Τον σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων «δια βίου 

μάθησης» για στελέχη της ΕΛΠΕ τα οποία διδάσκουν καθηγητές του ΜΒΑ. 

6. Global Sustain 

Το «ΠΜΣ MBA International» είναι μέλος του “Global Sustain”. Η εταιρεία “Global Sustain” 

ιδρύθηκε το 2006 και προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την 

αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, τις υπεύθυνες επενδύσεις, 

την επιχειρηματική ηθική και αριστεία, τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

λογοδοσία. Το «ΠΜΣ MBA International» συμμετέχει στις εκδηλώσεις, ενημερώνεται και 

ενημερώνει για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας και στηρίζει τις πρωτοβουλίες του 

“Global Sustain”.  

7. Κοινωφελές Ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη (ACLCF)» 
Το ΟΠΑ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αικατερίνη 

Λασκαρίδη (ACLCF)», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να 

συμμετάσχει στο «Δίκτυο Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον». Το ΟΠΑ και το 

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αικατερίνη Λασκαρίδη (ACLCF)» αναπτύσσουν από κοινού 

δραστηριότητες και συνεργασίες με τα λοιπά μέλη του Δικτύου για την προστασία της 

θάλασσας, με κέντρο αναφοράς την Ελλάδα και τη Μεσόγειο (καθαρισμοί ακτών, Γαλάζια 

Οικονομία, πλαστικά μιας χρήσης και θεσμικές αλλαγές και lobbying). Το ΟΠΑ συμμετέχει 

στο Δίκτυο μέσω του «Εργαστηρίου Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική 

Αειφορία (ReSEES)» του ΟΠΑ. 

8. EIT Climate-KIC Hub Greece  
Το «Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία 

(ReSEES)» του ΟΠΑ είναι μέλος του δικτύου “EIT Climate-KIC Hub Greece” από το 2018. Το 

πρόγραμμα EIT επιταχύνει την καινοτομία για το κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η 

νεοσυσταθείσα μονάδα “EIT Climate KIC Greece Hub” συντονίζεται από την καθηγήτρια του 

ΟΠΑ, κα. Κουντούρη, και αποτελείται από μια κοινοπραξία διαφόρων οργανισμών στην 

Ελλάδα. Το “EIT Climate KIC Hub” φέρνει στην επιφάνεια το δυναμικό της Ελλάδας για 

καινοτόμες λύσεις στην “CleanTech”, στην “WaterTech”, στην οικονομία και στην 

χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων.  

http://globalsustain.org/el
https://www.climate-kic.org/countries/greece/
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9. Sustainable Development Solutions Network 
Το «Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών» (UN SDSN) κινητοποιεί την 

παγκόσμια επιστημονική κοινότητα την προώθηση πρακτικών λύσεων για την αειφόρο 

ανάπτυξη. Το «Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική 

Αειφορία (ReSEES)» του ΟΠΑ είναι επίσημα μέλος του δικτύου από το 2019. Το Ελληνικό 

δίκτυο “SDSN-Greece”, συνεργάζεται με οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και με 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 

(SDGs).  

10. Συνεργασίες με Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ΑΣΚΤ Αθήνας 

 Επιστημονική συνεργασία του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης 

του ΟΠΑ με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στόχος της συνεργασίας είναι η από κοινού 

υποστήριξη εθελοντικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ολιστικής 

πολιτιστικής διαχείρισης των μνημείων για την αειφόρο ανάπτυξη και την αξιοποίησή 

τους στην εκπαίδευση. Η εν λόγω συνεργασία υπάγεται και στον Στόχο 11. 

 Επιστημονική συνεργασία του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης 

του ΟΠΑ με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, με κύριο στόχο τη σύνδεση της 

τέχνης με την εκπαίδευση. Αυτό αποτελεί τον βασικό πυρήνα των εθελοντικών 

εκπαιδευτικών δράσεων, που μπορούν να αναπτυχθούν σε συνεργασία με δημόσια 

σχολεία και την παρουσίαση εικαστικών εκθέσεων με εκπαιδευτικές θεματικές. 

11. Εφημερίδα OΠΑ News  

Η εφημερίδα ΟΠΑ News παρουσίασε θέματα σχετικά με τις συνεργασίες του Ιδρύματος με 

φορείς δημόσιου / ιδιωτικού τομέα με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης:  

 Συνέντευξη: «Συνεργασία μεταξύ ΕΛΠΕ και ΟΠΑ με γνώμονα την αριστεία» - 

Υποτροφίες σε νέους επιστήμονες από τον μεγάλο ενεργειακό όμιλο, του κ.Τσοτσορού, 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (Τεύχος 24ο – Οκτώβριος / Νοέμβριος 2018). 

 Θέμα: «Οι νέοι διδάσκουν το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου» - Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έδωσε την ευκαιρία στους νέους να συμβάλουν στη διάχυση των 17 

Παγκόσμιων Στόχων (Τεύχος 26ο – Δεκέμβριος 2018 / Ιανουάριος 2019). 

 Θέμα: «Προτεραιότητα στην ελληνική κοινωνία: Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης της Eurobank» (Τεύχος 31ο – Νοέμβριος 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unsdsn.org/
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ΕΡΕΥΝΑ ΟΠΑ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι ερευνητικές δημοσιεύσεις του 

διδακτικού / ερευνητικού, καθώς και τα ερευνητικά έργα / προγράμματα του 

Ιδρύματος βάσει των 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) για την περίοδο 2018-

20.  

1. Δημοσιεύσεις11 προσωπικού ΟΠΑ σε αντικείμενα που εμπίπτουν 

στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 

2020 

 Bitros G.C., 2020, “Demand adjusted capital input and potential output in the context 

of U.S. economic growth”, Journal of Economic Asymmetries, Vol.21, Article No.e00140 

 Pegkas P., Staikouras C., Tsamadias C., 2020, “On the determinants of economic growth: 

Empirical evidence from the Eurozone countries”, International Area Studies Review, 

Vol.23 (2), pp.210-229 

 Skarmeas D., Leonidou C.N. et al, 2020, “Pathways to Civic Engagement with Big Social 

Issues: An integrated approach”, Journal of Business Ethics, Vol.164 (2), pp.261-285 

 Giannakitsidou O., Giannikos I., Chondrou A., 2020, “Ranking European countries on the 

basis of their environmental and circular economy performance: A DEA application in 

MSW”, Waste Management, Vol.109, pp.181-191   

 Spyridaki N.-A., Stavrakas V., Dendramis Y.,  Flamos A., 2020, “Understanding 

technology ownership to reveal adoption trends for energy efficiency measures in the 

Greek residential sector”, Energy Policy, Vol.140, Article No.111413  

 Pantelaiou I., Hatzipanayotou P., Konstantinou P., Xepapadeas A., 2020, “Can Cleaner 

Environment Promote International Trade? Environmental Policies as Export 

Promoting Mechanisms”, Environmental and Resource Economics, Vol.75 (4), pp.809-

833 

 Pedeli X., Karlis D., 2020, “An integer-valued time series model for multivariate 

surveillance”, Statistics in Medicine, Vol.39 (7), pp.940-954 

 Misopoulos F., Argyropoulou M. et al. 2020, “Carbon emissions of bottled water sector 

supply chains: a multiple case-study approach”, International Journal of Logistics 

Research and Applications, Vol.23 (2), pp.178-194 

 Kampelis N., Papayiannis G.I., Yannacopoulos A.N. et al. 2020, “An integrated energy 

simulation model for buildings”, Energies, Vol.13 (5), Article No.1170 

 Chantziaras A., Dedoulis E. et al. 2020, “The impact of religiosity and corruption on CSR 

reporting: The case of US banks”, Journal of Business Research, Vol.109, pp.362-374 

 Pinar M., Stengos T., Topaloglou N., 2020, “On the construction of a feasible range of 

multidimensional poverty under benchmark weight uncertainty”, European Journal of 

Operational Research, Vol.281 (2), pp.415-427 

                                                           
11

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους, τεχνικές αναφορές (technical reports), εγχειρίδια (handbooks). 
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 Dalma A., Petralias A., Nikolakopoulos S. et al. 2020, “Effectiveness of a school food aid 

programme in improving household food insecurity; A cluster randomized trial”, 

European Journal of Public Health, Vol.30 (1), pp.171-178 

 Ahmed A., Bekiros S. et al. 2020, “The influence of energy consumption and democratic 

institutions on output and CO2 emissions in Bangladesh: a time-frequency approach”, 

Energy Systems, Vol.11 (1), pp.195-212  

 Brinia V., Poullou V., Panagiotopoulou A-R., 2020, “The philosophy of quality in 

education: a qualitative approach”, Quality Assurance in Education, Vol.28 (1), pp.66-77 

 Karatsalos C., Panagiotakis Y., 2020, “Attention-Based Method for Categorizing 

Different Types of Online Harassment Language”, Communications in Computer and 

Information Science, Vol.1168, pp.321-330 

 Galanaki E., 2020, “A hidden deterioration in equal pay achievements?: The case of 

employee benefits during the Greek recession”, Gender in Management, Vol.35 (5), 

pp.423-444 

 Zoidis E., Demiris N. et al., 2020, “Effects of selenium and zinc supplementation on 

cadmium toxicity in broilers”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Vol.44, 

pp.331-336 

 Koundouri P., Dannenberg A., Bateman I.J., 2020, “EAERE Award for the Best Paper 

Published in Environmental and Resource Economics During 2019”, Environmental and 

Resource Economics, Vol.76 (1), pp.17-19 

 Agoraki M.-E.K., Kouretas G.P., Triantopoulos C., 2020, “Democracy, regulation and 

competition In emerging banking systems”, Economic Modelling, Vol.84, pp.190-202 

 Lianos T.P., Pseiridis A., Tsounis N., 2020, “On the relationship between gross domestic 

product and energy: A critical comment”, International Journal of Energy Economics and 

Policy, Vol.10 (2), pp.458-463 

 Dioikitopoulos E.V., Ghosh S., Karydas C., Vella E., 2020, “Roads to prosperity without 

environmental poverty: The role of impatience”, Economic Letters, Vol.186, Article 

No.108870 

 Linos D., Petralias A. et al. 2020, “Health-Related Quality of Life and Cosmesis after 

Thyroidectomy: Long-term outcomes”, World Journal of Surgery, Vol.44 (1), pp.134-141 

 Salavou H., Cohen S., 2020, “Towards a Typology of Social Enterprises Based on 

Performance: Some New Evidence”, Journal of Social Entrepreneurship (article in press) 

 Brinia V., Psoni P., 2020, “How to teach social entrepreneurship to teacher-candidates 

through cultural promenades: the teacher-candidates’ views”, Educational Studies 

(article in press) 

 Xepapadeas A., 2020, “Climate change and the financial system: a note”, Journal of 

Industrial and Business Economics (article in press) 

 Papadopoulos A., Stark R.B., 2020, “Does Home Health Care Increase the Probability of 

30-Day Hospital Readmissions? Interpreting Coefficient Sign Reversals, or Their 

Absence, in Binary Logistic Regression Analysis”, American Statistician (article in press) 

 Malesios C., Demiris N. et al. 2020, “A quantitative analysis of the spatial and temporal 

evolution patterns of the bluetongue virus outbreak in the island of Lesvos, Greece, in 

2014”, Transboundary and Emerging Diseases (article in press) 
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 Spyrou, 2020, “Momentum return volatility, uncertainty, and energy prices: Evidence 

from major international equity markets”, Review of Behavioral Finance (article in 

press) 

 Esagian S.M., Grigoriadou G.I., Nikas I.P., Boikou V. et al., 2020, “Comparison of liquid-

based to tissue-based biopsy analysis by targeted next generation sequencing in 

advanced non-small cell lung cancer: a comprehensive systematic review”, Journal of 

Cancer Research and Clinical Oncology (article in press) 

 Chatzistamoulou Ν., Koundouri P., 2020, “Exploring the patterns of Eco-Innovation 

index and Competitiveness index in Europe”, Technical Report, Action II Research 

Program, School of Economics - AUEB, accessible at: 

http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2011  

 Chatzistamoulou Ν., Koundouri P., 2020, “Exploring Feedback Loops between 

Performance Measures. Energy and Environmental Efficiency under heterogeneous 

Eco-Innovation groups”, Discussion Paper, Action II Research Program, School of 

Economics - AUEB, accessible at: 

http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2012  

 Chatzistamoulou Ν., Koundouri P., 2020, “Environmental Efficiency, Productive 

Performance and Spillover Effects under heterogeneous Environmental Awareness 

Regimes”, Discussion Paper, Action II Research Program, School of Economics - AUEB, 

accessible at: http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2013  

 Koundouri P., Papadaki L., 2020, “Transforming cities toward Sustainability transition”, 

Handbook Cities of the Future (forthcoming) 

 Koundouri P., Papadaki L., 2020, “Integrating Water-Food-Energy Nexus with Climate 

Services: Modelling and Assessment for a case study in Africa”, Handbook Sustainability 

Concept In Developing Countries, IntechOpen (forthcoming) 

 Burlando P., Castelletti A., Koundouri P., Novak J., 2020, “Integrated assessment 

methods in transboundary river basins”, Handbook on the Water-Energy-Food Nexus, 

Edward Elgar Publishing (forthcoming) 

 Koundouri P., Apostolaki S., Akinsete E., Samartzis P., 2020, “Freshwater: The 

Importance of Freshwater for Providing Ecosystem Services”, Handbook Earth Systems 

and Environmental Sciences (forthcoming) 

 Koundouri P., Tsani S., 2020, “Ecosystem services and social perception”, Handbook for 

Managers of Intermittent Rivers & Ephemeral Streams (forthcoming) 

 Koundouri P., Tsani S., 2020, “Environmental flows: assessment and implementation in 

Iterninent Rivers and ES”, Handbook for Managers of Handbook for Managers of 

Intermittent Rivers & Ephemeral Streams (forthcoming) 

 

2019 

 Apostolaki S., Koundouri P., Pittis N., 2019, “Using a systemic approach to address the 

requirement for Integrated Water Resource Management within the Water 

Framework Directive”, Science of the Total Environment, Vol.679, pp.70-79 

 Kounalakis M.E., Theodorou P., 2019, “A hydrothermal coordination model for 

electricity markets: theory and practice in the case of the Greek electricity market 

http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2011
http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2012
http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2013
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regulatory framework”, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol.34, 

pp.77-86 

 Chatzistamoulou N., Kounetas K., Tsekouras K., 2019, “Energy efficiency, productive 

performance and heterogeneous competitiveness regimes. Does the dichotomy 

matter?”, Energy Economics, Vol.81, pp.687-697 

 Pavlidis I., Garza I., Tsiamyrtzis P., et al. 2019, “Dynamic Quantification of Migrainous 

Thermal Facial Patterns – A Pilot Study”, IEEE Journal of Biomedical and Health 

Informatics, Vol.23 (3), pp.1225-1233 

 Ker Rault P.A., Koundouri P., Akinsete E., Tsani S., et al. 2019, “Down scaling of climate 

change scenario to river basin level: A transdisciplinary methodology applied to 

Evrotas river basin, Greece”, Science of the Total Environment, Vol.660, pp.1623-1632 

 Aldossary M., Kostopoulos A., Dimakis A., Agiatzidou E., et al. 2019, “Energy-aware cost 

prediction and pricing of virtual machines in cloud computing environments”, Future 

Generation Computer Systems, Vol.93, pp.442-459 

 Apostolaki S., Tsani S., Koundouri P., et al. 2019, “Assessing the effectiveness of the 

WFD as a tool to address different levels of water scarcity based on two case studies of 

the Mediterranean region”, Water (Switzerland), Vol.11 (4), Article No.840, pp.1-15 

 Papista E., Dimitriadis S., 2019, “Consumer – green brand relationships: revisiting 

benefits, relationship quality and outcomes”, Journal of Product and Brand 

Management, Vol.28 (2), pp.166-187 
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αποδοτική ενσωμάτωση υπηρεσιών ευελιξίας στη ζήτηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 

μοντέλα συμπεριφορικών οικονομικών – Δράση ΙΙ» - Περίοδος: 12/3/2020 – 12/3/2021 

 «Διαμόρφωση συμβατικού πλαισίου υπηρεσιών εκκαθάρισης χρηματιστηριακών 

ενεργειακών παραγώγων» - Περίοδος: 19/3/2020 – 30/6/2020 

 «Managing Water, Ecosystems and food across sectors and scales in the South 

Mediterranean – AWESOME» - Περίοδος: 7/5/2020 – 31/12/2023    

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΠΑ 

Οι στρατηγικοί δείκτες του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι τιμές που συγκεντρώθηκαν κατά την 

διετία 2018-1912, συνοψίζονται στο ακόλουθο πίνακα. 

Μέτρηση Δεικτών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(ΕΚΕ) ΟΠΑ

13
  

ημερ.έτος 2018 / 
ακαδ.έτος 2018-19 

ημερ.έτος 2019 / 
ακαδ.έτος 2019-20 

1. Αριθμός δράσεων του "AUEB Volunteers" 48 43 

2. Αριθμός συμμετεχόντων / εθελοντών σε δράσεις του 
"AUEB Volunteers" 

2.073 2.309 

3. Αριθμός μαθημάτων Προγραμμάτων Σπουδών σε 
θέματα Υπεύθυνης Διοίκησης, Επιχειρηματικής Ηθικής 
και Κοινωνικής Ευθύνης 

23 33 

4. Αριθμός ερευνητικών δημοσιεύσεων σε θέματα ΕΚΕ 43 53 

5. Αριθμός ερευνητικών έργων σε θέματα ΕΚΕ 21 23 

6. Αριθμός συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς σε θέματα ΕΚΕ 

8 10 

7. Αριθμός συνεδρίων, σεμιναρίων, φοιτητικών 
διαγωνισμών, ημερίδων, εκδηλώσεων για προώθηση 
αξιών ΕΚΕ 

15 13 

 

                                                           
12

 Δεν έχουν υπολογιστεί οι δείκτες για το 2020, καθώς το έτος δεν έχει ολοκληρωθεί.  
13

 Οι δείκτες υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος, με εξαίρεση τον δείκτη (3) που υπολογίζεται ανά  
ακαδημαϊκό έτος. 




