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Κοινωνική Προςφορά του Οικονομικού Πανεπιςτημίου 

Αθηνών (ΟΠΑ) 

Θ Κοινωνικι Ρροςφορά αποτελεί μία από τισ υπζρτατεσ αξίεσ του Οικονομικοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (OΡΑ) και διαπνζει τθν Ταυτότθτα, τθ Στρατθγικι και τθν 

κακθμερινι λειτουργία του. Θ υιοκζτθςθ τθσ αξίασ αυτισ αποςκοπεί τόςο ςτθν εκπαίδευςθ 

και τθν ανάπτυξθ υπεφκυνων επιςτθμονικά καταρτιςμζνων ερευνθτϊν, επαγγελματιϊν και 

πολιτϊν, οι οποίοι κα δρουν και κα θγοφνται με γνϊμονα τθ βιωςιμότθτα και τθν κοινωνικι 

ευκφνθ, όςο και ςτθ λειτουργία του Ρανεπιςτθμίου ωσ ερευνθτικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα 

το οποίο προςφζρει προςτικζμενθ αξία ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ και τθσ 

κοινωνίασ γενικότερα. 

Στισ παρακάτω ενότθτεσ παρουςιάηεται θ κοινωνικι δράςθ του Ρανεπιςτθμίου για κακζναν 

από τουσ 17 Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (Sustainable Development Goals – SDGs) κατά τθν 

περίοδο Ιανουαρίου 2020 – Ιουλίου 2022.  

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΥΣΨΦΕΙΑ 

   

«Στόχοσ 1: Τερματιςμόσ τθσ φτϊχειασ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ, παντοφ» 

1. Τποτροφίεσ  ςε άπορουσ φοιτητέσ 

Θ παροχι υποτροφιϊν αποτελεί ουςιαςτικά τθν Κοινωνικι Ρροςφορά του Ρανεπιςτθμίου 

ςε άπορουσ φοιτθτζσ/τριζσ του. Ραρακάτω παρουςιάηονται οι υποτροφίεσ που προςζφερε 

το Μδρυμα κατά τθν περίοδο 2020-22:  

 Το "Κδρυμα Γεωργίου Χαλκιόπουλου", το οποίο χορθγεί υποτροφίεσ ανάλογα με τθν 

επίδοςθ ςπουδϊν και τθν οικονομικι κατάςταςθ των υποψθφίων. Τον Οκτϊβριο κάκε 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ το Μδρυμα ανακοινϊνει το φψοσ τθσ υποτροφίασ, κακϊσ και τον 

τρόπο και το χρόνο υποβολισ αιτιςεων από τουσ ενδιαφερομζνουσ.  

 Κλθροδότθμα “Φαίδωνα Γ. Χατηθγεωργίου”: Το ΟΡΑ  χοριγθςε χρθματικά βραβεία ςε 

αριςτεφςαντεσ άπορουσ απόφοιτουσ των Τμθμάτων του Ρανεπιςτθμίου, κατά τα 

ακαδθμαϊκά ζτθ 2019-20 και 2020-21, ςε βάροσ των εςόδων του Κλθροδοτιματοσ 

«Φαίδωνα Γ. Χατηθγεωργίου». 

 “Κλθροδότθμα "Γεωργίασ Νικολακοποφλου": Το Ρανεπιςτιμιο χοριγθςε υποτροφίεσ 

ςε άπορουσ φοιτθτζσ/τριεσ του ΟΡΑ ι άλλου Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ, κατά τα ακαδθμαϊκά 

ζτθ 2019-20 και 2020-21, ςε βάροσ των εςόδων του Κλθροδοτιματοσ «Γεωργίασ 

Νικολακοποφλου».  



Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                                                                               COE Report 2022 

7 
 

 Υποςτιριξθ Ραρεμβάςεων Κοινωνικισ Μζριμνασ ΟΡΑ: Στόχοσ του προγράμματοσ 

είναι να βοθκιςει διαφορετικζσ ομάδεσ φοιτθτϊν που χριηουν ειδικισ υποςτιριξθσ 

ϊςτε να ανταπεξζλκουν ςτισ ανάγκεσ των ςπουδϊν ςτο ΟΡΑ, να αξιοποιιςουν πλιρωσ 

τισ υπθρεςίεσ του ιδρφματοσ και να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ εγκαίρωσ. Το 

πρόγραμμα απευκφνεται ςε τρεισ ομάδεσ φοιτθτϊν: τουσ φοιτθτζσ ΑμΕΑ, τουσ φοιτθτζσ 

που ανικουν ςε χαμθλζσ ειςοδθματικζσ ομάδεσ και τουσ φοιτθτζσ που αναβάλλουν τθν 

ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ.  

 Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-20 δόκθκε οικονομικι ενίςχυςθ ςε προπτυχιακοφσ 

φοιτθτζσ του ΟΡΑ, που ανικουν ςε ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ: α) 19 φοιτθτζσ 

από τθ κατθγορία ΑμΕΑ και β) 57 φοιτθτζσ από χαμθλζσ ειςοδθματικζσ ομάδεσ. 

 Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-21 δόκθκε οικονομικι ενίςχυςθ ςε προπτυχιακοφσ 

φοιτθτζσ του ΟΡΑ, που ανικουν ςε ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ: α) 19 φοιτθτζσ 

από τθ κατθγορία ΑμΕΑ και β) 54 φοιτθτζσ από χαμθλζσ ειςοδθματικζσ ομάδεσ. 

Ραράλλθλα, τα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με 

εταιρείεσ-οργανιςμοφσ παρζχουν υποτροφίεσ με οικονομικά ι/και κοινωνικά κριτιρια. Ριο 

ςυγκεκριμζνα:  

 ΡΜΣ Λnternational NBA – Υποτροφίεσ «Equal Society»: Ραρείχε οικονομικζσ υποτροφίεσ 

ςτουσ υποψιφιουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/τριεσ του ΡΜΣ βάςει ακαδθμαϊκϊν, 

οικονομικϊν και κοινωνικϊν κριτθρίων κατά τθ περίοδο 2020-21. 

 ΡΜΣ ςτθ Διεκνι Ναυτιλία, Χρθματοοικονομικι & Διοίκθςθ – Υποτροφίεσ Εταιρειϊν / 

Οργανιςμϊν: Οι υποτροφίεσ προςφζρονται ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/τριεσ του ΡΜΣ 

βάςει ακαδθμαϊκϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν κριτθρίων. Εταιρείεσ-οργανιςμοί που 

ζχουν προςφζρει ι προςφζρουν υποτροφίεσ ςτο ΡΜΣ είναι οι ακόλουκεσ: «Aegean 

Baltic Bank», «Marmaras Navigation», «Delta Tankers», «Propondis Foundation», 

«Chartworld», «Equal Society». 

2. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ   

 Κοινωνικό Φροντιςτιριο: Στο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του ΟΡΑ με το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Κοινωνικό Φροντιςτιριο» τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ 

Ακθνϊν και τον Διμο Ακθναίων, οι εκελοντζσ του ΟΡΑ παρείχαν μακιματα ενιςχυτικισ 

διδαςκαλίασ ςε μακθτζσ από ευπακείσ ομάδεσ του Γυμναςίου / Λυκείου. Θ δράςθ 

πραγματοποιικθκε τα ςχολικά ζτθ 2019-20 και 2020-21. 

 Συγκζντρωςθ αγακϊν για τουσ κατοίκουσ  του Διμου Μαντουδίου, Λίμνθσ, Αγίασ 

Άννασ τθσ Βόρειασ Εφβοια: Οι εκελοντζσ του ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με τισ “EPSON Hellas”, 

“Omikron Electronics”, ΕΒΛΑ, «Αφοί Μποφντρθ», «Θρακλισ  Μεταφορικι» 

ςυγκζντρωςαν είδθ γραφικισ φλθσ, υπολογιςτζσ, προβολικό, είδθ κακαριςμοφ και 

χρϊματα. Θ δράςθ πραγματοποιικθκε τον Σεπτζμβριο του 2021. 

 «Ρζτα το … ςτον ΕΜΘ»: Στο πλαίςιο ςυνεργαςίασ του ΟΡΑ με το Σωματείο ΑμεΑ 

«ΕΜΘΣ» υλοποιικθκε θ παραπάνω δράςθ ςτισ 8 και 9/3/2022 ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Ρανεπιςτθμίου με ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ πραγμάτων / υλικϊν, όπωσ: κεριά, χάντρεσ, 

κουμπιά, βαηάκια, υφάςματα κτλ., τα οποία αξιοποιικθκαν από τα εργαςτιρια του 

Σωματείου «ΕΜΘΣ» για δθμιουργία παςχαλινϊν δϊρων. 

https://www.aueb.gr/el/ypkm
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 “Clothes, to the Rescue!”: H εκδιλωςθ υλοποιικθκε ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτιμιου 

ςτισ 1/7/2022 με ςκοπό να ςυγκεντρωκοφν ροφχα και να μοιραςτοφν ςε άτομα που τα 

ζχουν ανάγκθ. Ραράλλθλα, ςτόχοσ τθσ εκδιλωςθσ είναι θ αξιοποίθςθ παλιϊν ροφχων 

για τθ μείωςθ ςπατάλθσ περιβαλλοντικϊν πόρων. 

3. Εκδηλώςεισ 

 Οικονομικι Ενίςχυςθ τθσ Οργάνωςθσ «Ραιδικά Χωρία SOS Ελλάδοσ»: Το Τμιμα 

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ ΟΡΑ παρείχε οικονομικι ενίςχυςθ για το ζτοσ 2020, εισ 

μνιμθν του Ομότιμου Κακθγθτι κ.Αυλωνίτθ. 

 Θεατρικι Ραράςταςθ για Καλό Σκοπό: Το ΟΡΑ, ςτο πλαίςιο εορταςμοφ τθσ επετείου 

των 100 χρόνων από τθν ίδρυςι του και τθσ Κοινωνικισ Ρροςφοράσ του, διοργάνωςε 

ςτισ 9/2/2020 εκδιλωςθ με ςκοπό τθν οικονομικι ενίςχυςθ των «Ραιδικϊν Χωριϊν SOS 

Ελλάδασ». Συγκριμζνα, δόκθκε θ δυνατότθτα ςε παιδιά των «Ραιδικϊν Χωριϊν SOS 

Ελλάδασ» να παρακολουκιςουν δωρεάν τθν παιδικι παράςταςθ «Πρνικεσ: Θ πολιτεία 

των Ρουλιϊν», ενϊ παράλλθλα μζροσ των εςόδων τθσ παράςταςθσ δόκθκαν για τθν 

οικονομικι ενίςχυςι τουσ.  

 Ραςχαλινό Bazaar του Σωματείου «ΕΜΘΣ»: Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 14 

και 15/4/2022 με ςκοπό τθν αγορά χειροποίθτων καταςκευϊν από τα παιδιά του 

Σωματείου «ΕΜΘΣ» και τθν ενίςχυςθ του ζργου του. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, πολλζσ 

από τισ καταςκευζσ ιταν φτιαγμζνεσ με υλικά που ζφεραν τα μζλθ τθσ κοινότθτασ του 

ΟΡΑ. 

4. Εφημερίδα OΠΑ News 

Θ εφθμερίδα ΟΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τον τερματιςμό τθσ φτϊχειασ προσ 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

 «Φτϊχεια: Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και εμπειρικά αποτελζςματα για ςχεδιαςμό 

αποτελεςματικϊν πολιτικϊν καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ», του κ.Τςακλόγλου, 

Κακθγθτι του ΟΡΑ (Τεφχοσ 34ο – Λοφνιοσ / Αφγουςτοσ 2020). 
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ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 

 

«Στόχοσ 2: Τερματιςμόσ τθσ πείνασ, επίτευξθ επιςιτιςτικισ αςφάλειασ και 

βελτίωςθ τθσ διατροφισ, κακϊσ και προϊκθςθ τθσ αειφόρου γεωργίασ» 

1. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ   

 Χριςτουγεννιάτικο Ραηάρι του Σωματείου «ΕΜΘΣ»: Στο ΟΡΑ ςτισ 15 και 16/12/2021 

πραγματοποιικθκε θ παραπάνω δράςθ με ςκοπό τθ ςυγκζντρωςθ τροφίμων για τισ 

ανάγκεσ του Σωματείου «ΕΜΘΣ», αλλά και τθ ςτιριξθ του Σωματείου φιλοξενϊντασ το 

παηάρι με τισ χειροποίθτεσ καταςκευζσ των παιδιϊν του «ΕΜΘ». Ραράλλθλα, ςτο εν 

λόγω διιμερο πραγματοποιικθκε εκελοντικι αιμοδοςία ςε ςυνεργαςία με το  

Νοςοκομείο Ραίδων Ραναγιϊτθ και Αγλαΐασ Κυριακοφ. 

ΚΑΛΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΜΕΡΙΑ 

 

«Στόχοσ 3: Διαςφάλιςθ υγιοφσ ηωισ και προϊκθςθ τθσ καλισ υγείασ για όλουσ και 

για όλεσ τισ θλικίεσ» 

1. ύμβουλοσ Χυχικήσ Τγείασ και Ιατρείο 

Θ υπθρεςία του Συμβοφλου Ψυχικισ Υγείασ και απευκφνεται ςε όλθ τθν Ρανεπιςτθμιακι 

κοινότθτα του ΟΡΑ, δωρεάν. Ο ςκοπόσ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ είναι: 

 Να προςφζρει φροντίδα ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ που νιϊκουν ότι βρίςκονται ςε αδιζξοδο 

και χρειάηονται ςτιριξθ. 

 Να ςυηθτιςει απορίεσ και ερωτιματα, που προκφπτουν από τθ μετάβαςθ ενόσ 

ανκρϊπου ςτθν ενιλικθ ηωι και αφοροφν ςτο ςϊμα του, τισ ςχζςεισ του, τα 

ςυναιςκιματα του, τισ ςκζψεισ του, το μζλλον του και ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ του. 

 Να εκπαιδεφςει ςτον χειριςμό προβλθμάτων που προκφπτουν κατά τθν διάρκεια τθσ 

φοίτθςθσ, όπωσ άγχοσ για τισ εξετάςεισ, αδυναμία ςυγκζντρωςθσ και προςοχισ, 

ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για το αντικείμενο, αδυναμία κατάρτιςθσ ςχεδίων για το 

μζλλον και αμφικυμία για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό. 
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 Να προςανατολίςει φοιτθτζσ/τριεσ με ψυχοςωματικζσ διαταραχζσ, ςωματικζσ νόςουσ, 

γεγονότα ηωισ και αναπθρία, ςτθ διεπιςτθμονικι αντιμετϊπιςθ τουσ. 

 Να διευρφνει τουσ ορίηοντεσ ςκζψθσ και προβλθματιςμοφ των νζων ανκρϊπων, 

προςφζροντασ μια εκ των «ζςω ματιά» του εαυτοφ τουσ. 

Επίςθσ, ςτο ΟΡΑ λειτουργεί ιατρείο, το οποίο βρίςκεται ςτο κεντρικό κτιριο του 

Ρανεπιςτθμίου. Διευκρινίηεται ότι ο ιατρόσ απαςχολείται ωσ ελεγκτισ ιατρόσ ωσ προσ τουσ 

φοιτθτζσ/τριεσ και ωσ κεράπων ιατρόσ ωσ προσ το διοικθτικό προςωπικό και τα μζλθ του 

διδακτικοφ προςωπικοφ του Ρανεπιςτθμίου. 

2. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ   

 Εκελοντικι αιμοδοςία ςτο ΟΡΑ: Οι εκελοντζσ του ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με το 

«Νοςοκομείο Ραίδων και Αγλαΐασ Κυριακοφ» βοικθςαν κακ όλθ τθ διάρκεια ςτθν 

υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ παρζχοντασ γραμματειακι υποςτιριξθ. Συνολικά, 

πραγματοποιικθκαν πζντε (5) εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ: α) τον Μάιο του 2020, β) τον 

Δεκζμβριο του 2020, γ) τον Μάιο του 2021, δ) τον Δεκζμβριο του 2021 και ε) τον Μάιο 

του 2022. 
 “Eat 4 Change”: Θ δράςθ υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τθ “WWF Greece” αναφορικά 

με τθν υγιεινι διατροφι και τον βιϊςιμο τρόπο ηωισ, με αφορμι τον εορταςμό τθσ 

"Ϊρασ τθσ Γθσ". Θ δράςθ πραγματοποιικθκε τον Μάρτιο του 2021. 
 Εμβολιαςμόσ μελϊν ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ΟΡΑ: Το ΟΡΑ ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτα 

μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ του κοινότθτασ να εμβολιαςτοφν από Κινθτι Ομάδα 

Εμβολιαςμοφ για τθ προςταςία τουσ από τον COVID-19. Το πρόγραμμα εμβολιαςμοφ 

ξεκίνθςε ςτισ 11/10/2021 και ζλθξε όταν εμβολιάςτθκαν όλα τα ενδιαφερόμενα μζλθ. Ο 

εμβολιαςμόσ πραγματοποιικθκε με το εμβόλιο τθσ “Pfizer” (2 δόςεισ) ςτο Λατρείο του 

Ρανεπιςτθμίου. 
 Ενθμερωτικι δράςθ κατά του AIDS: Κλιμάκιο του Διμου Ακθναίων ενθμζρωςε τθν 

ακαδθμαϊκι κοινότθτα του ΟΡΑ ςχετικά με το AIDS και πραγματοποίθςε δωρεάν 

διαγνωςτικά τεςτ ςτο Λατρείο του ΟΡΑ από εξειδικευμζνο προςωπικό. Θ δράςθ 

υλοποιικθκε ςτισ 29/11/2021.  

3. εμινάρια – υνέδρια - Έρευνεσ  

 Ζρευνα εργαςτθρίου «Αγορά»: Το Εργαςτιριο Ανάλυςθσ Αγορϊν και Καταναλωτικισ 

Συμπεριφοράσ – «Αγορά» του ΟΡΑ πραγματοποίθςε ζρευνα ςτισ αρχζσ του 2020 με 

κζμα «Covid-19: To success story τθσ Ελλάδασ». Θ ζρευνα είχε ωσ ςτόχουσ: α) Να 

καταγραφοφν οι λόγοι που οι Ζλλθνεσ πολίτεσ τιρθςαν τισ ςυςτάςεισ των ειδικϊν, β) 

Να αποτυπωκοφν οι μεταβολζσ ςτισ ευρφτερεσ καταναλωτικζσ ςυνκικεσ και γ) Θ 

απεικόνιςθ αντιλιψεων, απόψεων και ςτάςεων απζναντι ςτον Covid-19. 

 Ερευνθτικό Σεμινάριο με κζμα «Deploying a Data-Driven COVID-19 Screening Policy at 

the Greek Border»: Το ςεμινάριο τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ τθσ 

Ρλθροφορίασ του ΟΡΑ διεξιχκθ ςτισ 7/12/2020 και περιλάμβανε ομιλίεσ 

διακεκριμζνων ομιλθτϊν.  

 Σεμινάριο διαχείριςθσ άγχουσ: Το «ΡΜΣ Executive MBA» του ΟΡΑ πραγματοποίθςε 

δφο ςεμινάρια τον Μάρτιο του 2020 και 2021 για τουσ φοιτθτζσ/τριεσ αλλά και τουσ 

https://msm.aueb.gr/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19_Results_Agora.pdf
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απόφοιτουσ του προγράμματοσ, με ςκοπό τθν ανάλυςθ του άγχουσ και τουσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςισ του.  

 Διαδικτυακά ςεμινάρια Τμιματοσ Στατιςτικισ: Τα μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ Στατιςτικισ 

του ΟΡΑ οργάνωςαν τα ακόλουκα διαδικτυακά ςεμινάρια κατά τθ περίοδο 2020-21:  

 Ν.Δεμίρθσ – Κζμα: «Επιδθμικά μοντζλα ςτα χρόνια του Κορωνοϊοφ» (7/5/2020) 

 Ρ.Δελλαπόρτασ - Κζμα: «Μεγάλοι αρικμοί, μικροί αρικμοί και Covid-19» 

(26/10/2020). 

 Ν.Δεμίρθσ – Κζμα: «Θ πανδθμία τθσ ηωισ μασ: αποτίμθςθ και ματιά ςτο μζλλον» 

(9/11/2020). 

 Ν.Δεμίρθσ – Κζμα: «Τα Μακθματικά τθσ Ρανδθμίασ» (18/12/2020) 

 Ν.Δεμίρθσ – Κζμα: «Συηθτϊντασ με του φίλουσ του ΚΑΛΘ | Ρροβλζψεισ ςτθν 

εποχι τθσ πανδθμίασ» (25/6/2021)  

 Ερευνθτικά ςεμινάρια - ΡΜΣ Στατιςτικισ: Διοργανϊκθκαν τα ακόλουκα ςεμινάρια από 

το ΡΜΣ του ΟΡΑ ςε κζματα Υγείασ κατά τθν περίοδο 2020-22:  

 Γκατηιϊνθσ Α., Newcombe P.J., Burgess S. - Κζμα: «Mendelian Randomization» 

(23/3/2020). 

 Κζμα: «AUEB Webinar: Statistics for Health Economic Evaluation: Introduction & 

Opportunities» (29/5/2020).  

 Γκατηιϊνθσ A. - Κζμα: «Selection bias in Mendelian randomization» (19/2/2021). 

 Τουλοφπου Ρ. - Κζμασ: «Scalable inference for epidemic models with individual 

level data» (22/4/2021). 

 Μπακογιάννθσ Γ. - Κζμα: «Estimation of optimal individualized treatment rules for 

multistate disease processes» (19/11/2021). 

 Britton T. - Κζμα: «Mathematical models for epidemics with illustrations for Covid-

19» (14/4/2022).  

 Σεμινάριο με κζμα «IQVIA: Ευκαιρίεσ Μακθτείασ ςτα Οικονομικά τθσ Υγείασ»: Το 

ςεμινάριο διοργανϊκθκε ςτισ 1/2/2021 από το Τμιμα Στατιςτικισ του ΟΡΑ  και είχε ωσ 

ςκοπό θ Ευρωπαϊκι ομάδα «Health Economics» τθσ εταιρείασ IQVIA να ενθμερϊςει 

τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/τριεσ του Τμιματοσ για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

εταιρείασ και τισ ευκαιρίεσ μακθτείασ που προςφζρει ςτθν Ελλάδα, ςτον τομζα των  

Oικονομικϊν τθσ Yγείασ και τθσ Aνάλυςθσ Δεδομζνων Υγείασ.   

 Διαδικτυακό ςεμινάριο με κζμα: «Data Analytics, Consulting & Technology in 

Healthcare, by IQVIA»: To «ΡΜΣ ςτθν Επιχειρθματικι Οικονομικι με Αναλυτικζσ 

Μεκόδουσ» διοργάνωςε ςτισ 17/3/2021 τθν εν λόγω διαδικτυακι ςυνάντθςθ, ςτθν 

οποία οι φοιτθτζσ/τριεσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τισ υπθρεςίεσ τθσ «IQVIA», τισ 

τάςεισ ςτο τομζα ςτθ φροντίδασ υγείασ και τον αυξανόμενο ρόλο των δεδομζνων. 

Επιπλζον, οι φοιτθτζσ/τριεσ είχαν τθν δυνατότθτα να κατανοιςουν τθν επίδραςθ του 

COVID 19 ςτθ χριςθ τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων και φυςικά τισ ευκαιρίεσ καριζρασ ςτον 

κλάδο. 

 Συνζδριο με κζμα τθ Βιοςτατιςτικι και τθν Αναλυτικι τθσ Υγείασ: Το ςυνζδριο 

πραγματοποιικθκε ςτισ 4-6/7/2022 και εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ «Fairbanks», τθσ Σχολισ Δθμόςιασ 

Υγείασ ςτο «Bloomington» του Ρανεπιςτθμίου τθσ Indiana, του Τμιματοσ Στατιςτικισ 

του ΟΡΑ και τθσ Λατρικισ Σχολισ του ΕΚΡΑ. Το ςυνζδριο ιταν ανοιχτό για παρουςιάςεισ 

αναρτθμζνων ανακοινϊςεων από φοιτθτζσ και ερευνθτζσ με ενδιαφζρον ςτθ 
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Βιοςτατιςτικι και τθν Αναλυτικι τθσ Υγείασ ι για απλι παρακολοφκθςθ των 

μακθμάτων βραχείασ διάρκειασ και των ερευνθτικϊν ομιλιϊν. 

4. Επιτροπή Lancet – COVID-19 

Το «UN SDSN Greece», ςτο οποίο είναι μζλοσ το ΟΡΑ, ςυμμετζχει ςτθ Νζα Επιτροπι Lancet 

για τον COVID-191. Θ Επιτροπι προςελκφει παγκόςμιουσ θγζτεσ, εμπειρογνϊμονεσ ςτθ 

δθμόςια υγεία, ιολογία, οικονομικά, χρθματοοικονομικζσ επιχειριςεισ, κοινωνία των 

πολιτϊν από όλεσ τισ περιοχζσ του κόςμου για τθν προϊκθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν για τον 

ζλεγχο τθσ πανδθμίασ, τθν κοινωνικι προςταςία των βαςικϊν αναγκϊν και τθν ανάκαμψθ 

τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ.  

5. Εφημερίδα OΠΑ News 

Θ εφθμερίδα ΟΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν υγεία και τθν ευθμερία προσ 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

  «Καταςκευάηοντασ “εργαλεία” για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ: Από τα ζδρανα 

του ΟΡΑ ςτθν ζρευνα αιχμισ του Τεχνολογικοφ Λνςτιτοφτου Μαςαχουςζτθσ (ΜΛΤ) για 

τον περιοριςμό των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ», τθσ κα.Σπανοφ (Τεφχοσ 34ο – Λοφνιοσ 

/ Αφγουςτοσ 2020). 

 «COVID-19: Ιρκαν για να μείνουν οι αλλαγζσ που ζφερε ςτθ ηωι μασ θ πανδθμία…», 

του κ.Σιϊμκου, Κακθγθτι του ΟΡΑ και τθσ κα.Ψιλοφτςικου, μζλουσ ΕΔΛΡ του ΟΡΑ 

(Τεφχοσ 34ο – Λοφνιοσ / Αφγουςτοσ 2020). 

 «Ο επτάλογοσ τθσ πανδθμίασ», των κα.Βακόλα, κα.Γαλανάκθ, κ.Νικολάου, 

κα.Ψιλοφτςικου, μελϊν διδακτικοφ και ερευνθτικοφ προςωπικοφ του ΟΡΑ και των 

κα.Γεωργίου, κα.Καρλι, κα.Ξανκοποφλου, κ.Ράχου και κα.Τςϊνθ, υποψιφιων 

διδακτόρων του ΟΡΑ (Τεφχοσ 35ο – Σεπτζμβριοσ / Οκτϊβριοσ 2020). 

 Τι μασ διδάςκουν τα “Μακθματικά τθσ Ρανδθμίασ” – Μια θμερίδα με διεπιςτθμονικό 

ενδιαφζρον, που ζφερε κοντά επιςκζπτεσ από πολλζσ διαφορετικζσ χϊρεσ», του 

κ.Δεμίρθ, Επικ.Κακθγθτι του ΟΡΑ (Τεφχοσ 37ο – Λανουάριοσ / Φεβρουάριοσ 2021). 

 «Εκελοντικι αιμοδοςία και προςφορά – Ζνα δϊρο ηωισ προσ ςυνανκρϊπουσ μασ που 

το ζχουν ανάγκθ», τθσ κα.Αργυροποφλου, προςωπικό του ΟΡΑ (Τεφχοσ 37ο – 

Λανουάριοσ / Φεβρουάριοσ 2021). 

 «Θ τεχνθτι νοθμοςφνθ ςτθν υπθρεςία τθσ υγείασ», του κ.Ραραγιοφ, Κακθγθτι του 

Ρανεπιςτθμίου Paris-Saclay (Τεφχοσ 41ο – Νοζμβριοσ / Δεκζμβριοσ 2021). 

 

                                                           
1
 H κα.Κουντοφρθ, κακθγιτρια του ΟΡΑ, είναι μζλοσ τθσ Επιτροπισ Lancet για τον COVID-19 και ςυμπρόεδροσ 

τθσ Task Force: «Μεταςχθματιςμοί για τθν υλοποίθςθ των SDG και τθσ Ευρωπαϊκισ Ρράςινθσ Συμφωνίασ». 

https://covid19commission.org/
https://covid19commission.org/


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                                                                               COE Report 2022 

13 
 

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

«Στόχοσ 4: Διαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ, ιςότιμθσ και ποιοτικισ εκπαίδευςθσ 

προάγοντασ τισ ευκαιρίεσ για δια βίου μάκθςθ» 

1. Αρχέσ Τπευθυνότητασ και Βιωςιμότητασ ςτα Προγράμματα 

πουδών  

Τα Τμιματα του ΟΡΑ ζχουν προςαρμόςει τα προγράμματα ςπουδϊν τουσ, πλθν του 

επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ τουσ πεδίου, προκειμζνου να ενςωματωκοφν αρχζσ 

υπεφκυνεσ διοίκθςθσ και βιωςιμότθτασ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ εξοικειϊνονται με τθν ζννοια τθσ 

Υπεφκυνθσ Επιχειρθματικότθτασ και Διοίκθςθσ και ενθμερϊνονται για κζματα 

βιωςιμότθτασ και Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΚΕ). Με αυτόν τον τρόπο, δίνονται ςτουσ 

φοιτθτζσ/τριεσ τα απαραίτθτα ερεκίςματα που ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

πρωτοβουλίεσ βιωςιμότθτασ, υπεφκυνθσ διοίκθςθσ και εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Ρζρα όμωσ από τα ςυγκεκριμζνα μακιματα που εμπλουτίηουν τα προγράμματα ςπουδϊν, 

το διδακτικό προςωπικό εμπλουτίηει το περιεχόμενο των μακθμάτων του με 

προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ και μελζτεσ περίπτωςθσ.  

Ριο αναλυτικά, για κάκε Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Ρροπτυχιακό, Μεταπτυχιακό) 

καταγράφονται τα μακιματα, που αναφζρονται αποκλειςτικά ι μζροσ του περιεχομζνου 

τουσ ςχετίηεται με κζματα Υπευκυνότθτασ, Βιωςιμότθτασ και ΕΚΕ βάςει των 17 Στόχων 

Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, κατά το ακαδθμαϊκόσ ζτοσ 2021-22:  

Ρροπτυχιακά Ρρογράμματα Σπουδϊν ΟΡΑ: 

 Οικονομικά του Ρεριβάλλοντοσ - ΡΡΣ Διεκνϊν & Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν 

 Οικονομικι Ανάπτυξθ - ΡΡΣ Διεκνϊν & Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν 

 Οικονομικι του Ρεριβάλλοντοσ & των Φυςικϊν Ρόρων – ΡΡΣ Οικονομικισ Επιςτιμθσ 

 Οικονομικι Ανάπτυξθ - ΡΡΣ Οικονομικισ Επιςτιμθσ 

 Κζματα Θκικισ & Υπευκυνότθτασ – ΡΡΣ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ  

 Εταιρικι Θκικι και Υπευκυνότθτα  – ΡΡΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ 

 Επιχειρθματικι Θκικι  – ΡΡΣ Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ 

 Βιοςτατιςτικι Λ & ΛΛ – ΡΡΣ Στατιςτικισ 

 Στατιςτικζσ Μζκοδοι για το Ρεριβάλλον & τθν Οικολογία – ΡΡΣ Στατιςτικισ 

 

Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα Σπουδϊν ΟΡΑ: 

 Ρεριβαλλοντικι Διαχείριςθ ςτθν Επιχείρθςθ & Διαχείριςθ Υγιεινισ & Αςφάλειασ τθσ 

Εργαςίασ - ΡΜΣ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (Athens MBA) 
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 Ρεριβαλλοντικόσ Σχεδιαςμόσ & Αειφόροσ Ανάπτυξθ – ΔΡΜΣ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων 

(ΜΒΑ) 

 Ενεργειακόσ Μεταςχθματιςμόσ & Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ – ΔΡΜΣ ςτθ Διοίκθςθ 

Επιχειριςεων (ΜΒΑ) 

 Δίκαιο Χρθματοοικονομικϊν Αγορϊν Ενζργειασ – ΔΡΜΣ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων 

(ΜΒΑ) 

 Χρθματοοικονομικά Ραράγωγα ςτθν Αγορά Ενζργειασ - ΔΡΜΣ ςτθ Διοίκθςθ 

Επιχειριςεων (ΜΒΑ) 

 Επιχειρθςιακι Θκικι και Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ – ΡΜΣ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ  

 Επιχειρθματικότθτα & Αειφόροσ Ενζργεια – ΔΡΜΣ Διοικθτικι των Επιχειριςεων με 

Διεκνι Ρροςανατολιςμό   

 Διεκνείσ Στρατθγικζσ & Αναφορζσ Βιωςιμότθτασ – ΔΡΜΣ Διοικθτικι των Επιχειριςεων 

με Διεκνι Ρροςανατολιςμό   

 Επιχειρθςιακι Θκικι & Εταιρικι Διακυβζρνθςθ – ΔΡΜΣ Διοικθτικι των Επιχειριςεων 

με Διεκνι Ρροςανατολιςμό   

 Οικονομικι Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων – ΔΡΜΣ Διοικθτικι των Επιχειριςεων με 

Διεκνι Ρροςανατολιςμό   

 Στρατθγικόσ Μεταςχθματιςμόσ ςτον Τομζα τθσ Υγείασ - ΔΡΜΣ Διοικθτικι των 

Επιχειριςεων με Διεκνι Ρροςανατολιςμό  

 Επιχειρθςιακι Στρατθγικι και Θκικι - ΔΡΜΣ Διοικθτικι των Επιχειριςεων με Διεκνι 

Ρροςανατολιςμό 

 Θκικι και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα – ΡΜΣ Δθμόςια Ρολιτικι & Διοίκθςθ 

 Επιχειρθματικι & Τεχνολογικι Θκικι – ΡΜΣ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ  

 Απάτθ: Μζκοδοι Ανάλυςθσ & Ρρόλθψθσ – ΡΜΣ ςτθ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ 

 Legal, Ethical and Policy Issues in data science – ΡΜΣ ςτθν Επιςτιμθ Δεδομζνων  

 Data Science for Medicine – ΡΜΣ ςτθν Επιςτιμθ Δεδομζνων 

 Βιοςτατιςτικι – ΡΜΣ ςτθ Στατιςτικι 

 Λατρικι Στατιςτικι – ΡΜΣ ςτθν Εφαρμοςμζνθ Στατιςτικι 

 Ζλεγχοσ, Ρρόλθψθ και Εντοπιςμόσ Απάτθσ – ΡΜΣ ςτθ Λογιςτικι & Χρθματοοικονομικι 

 Οικονομικά τθσ Ενζργειασ – ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ 

 Δίκαιο τθσ Ενζργειασ – ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ 

 Δίκαιο Ρεριβάλλοντοσ – ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ 

 Αξιολόγθςθ Επενδυτικϊν Ρρογραμμάτων ςε Υποδομζσ & Ενζργεια & Διαχείριςθ 

κινδφνου - ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ 

 Ειδικά Κζματα Ενεργειακισ Ρολιτικισ – ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ 

Ενεργειακζσ Αγορζσ 

 Σχεδιαςμόσ και Οικονομικι φκμιςθ Ενεργειακϊν Αγορϊν – ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και 

Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ 

 Νομικζσ Ρτυχζσ Ενεργειακισ Ζνωςθσ & Δράςθσ για το Κλίμα - ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και 

Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ 

 Υποδείγματα Ενζργειασ, Ρεριβάλλοντοσ και Οικονομίασ - ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και 

Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ 
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 Αειφόροσ Ανάπτυξθ & Οικονομίεσ Ρεριοριςμζνου Άνκρακα - ΡΜΣ ςτα Οικονομικά και 

Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ 

 Οικονομικά των Φυςικϊν Ρόρων & του Ρεριβάλλοντοσ – ΡΜΣ ςτισ Διεκνείσ & 

Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ 

 Οικονομικά του Ρεριβάλλοντοσ – ΔΡΜΣ Οικονομικισ Επιςτιμθσ  

2. Κέντρο Επιμόρφωςησ και Δια Βίου Μάθηςησ (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΟΠΑ 

Απϊτεροσ ςτόχοσ του Κζντρου είναι θ ςυμβολι ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ και Διά Βίου Μάκθςθσ, πρωτίςτωσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ, 

ςυμβάλλοντασ κετικά ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ και 

ςτο μορφωτικό επίπεδο των ςπουδαςτϊν του. Τα προγράμματα του ΚΕΔΛΒΛΜ 

προςφζρονται με τισ ακόλουκεσ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ: 

1. Σφγχρονθ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ ςε αίκουςα, 

2. Σφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία με ςφνδεςθ μζςω υπολογιςτι (live streaming), 

3. Αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ με χριςθ ψθφιακισ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ 

(eLearning) και 

4. Μικτι (blended) μζκοδοσ, που ςυνδυάηει τισ ανωτζρω. 

Τα προγράμματα ΚΕΔΛΒΛΜ του ΟΡΑ, που ςχετίηονται με κζματα Εταιρικισ Κοινωνικισ 

Ευκφνθσ, είναι τα ακόλουκα:  

 Αειφορικι Μετάβαςθ: Επιςτιμθ, Τεχνολογία, Οικονομία και Ρολιτικι: Το πρόγραμμα 

διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Διεκνζσ Δίκτυο Λφςεων για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (UN SDSN) και παρζχει το κεωρθτικό και πρακτικό 

υπόβακρο ςτα ςτελζχθ του τομζα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με τρόπο που κα τουσ 

επιτρζψει να ενςωματϊςουν τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτθν κακθμερινι τουσ 

πρακτικι κατά τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Συγκεκριμζνα, το ςεμινάριο εςτιάηει 

ςτουσ ζξι πυλϊνεσ τθσ αειφορικισ μετάβαςθσ οι οποίοι είναι: 1) Εκπαίδευςθ, φφλο και 

ανιςότθτα, 2) Υγεία, ευηωία και δθμογραφία, 3) Ενεργειακι απολιγνθτοποίθςθ και 

βιϊςιμθ βιομθχανία, 4) Ηωι ςτθ ςτεριά, ηωι ςτο νερό, καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και 

τθσ πείνασ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ, 5) Βιϊςιμεσ πόλεισ και κοινότθτεσ, 6) Ψθφιακι 

επανάςταςθ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Αυτοί οι ζξι πυλϊνεσ διζπονται από δφο αρχζσ: α) 

τθσ ςτρατθγικισ «leaving no one behind» και β) τθσ κυκλικισ οικονομίασ. Το ςεμινάριο 

παρζχει εκπαίδευςθ για τθ δθμιουργία αναπτυξιακϊν πλάνων για τον κακζνα από τουσ 

ζξι πυλϊνεσ τθσ αειφορικισ μετάβαςθσ, ενϊ οι δφο αρχζσ διζπουν ςυνολικά αυτά τα 

αναπτυξιακά ςχζδια.  

 Επιχειρθματικότθτα του Μζλλοντοσ για Νζουσ και Εφιβουσ: Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί για άτομα ςτθν εφθβεία, δθλαδι μακθτζσ/μακιτριεσ 

γυμναςίου και λυκείου. Οι εκπαιδευόμενοι: α) μακαίνουν τα βαςικότερα κζματα για 

τθν επιχειρθματικότθτα του μζλλοντοσ με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό 

αποτφπωμα, β) εξοικειϊνονται με εργαλεία επιχειρθματικότθτασ, γ) γνωρίηουν 

επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ ανά τομζα δραςτθριότθτασ (π.χ. τρόφιμα, εμπόριο, 

υπθρεςίεσ, τεχνολογία) κεωρθτικά και πρακτικά επικοινωνϊντασ με επιχειρθματίεσ, και 

δ) εξαςκοφνται ςε εικονικό εργαςτιριο για να ενιςχφςουν ικανότθτεσ 

https://diaviou.aueb.gr/programs/1698-aeiforiki-metavasi-epistimi-texnologia-oikonomia-kai-politiki
https://diaviou.aueb.gr/programs/101-programs-dia-zwsis/1941-epixeirimatikotita-tou-mellontos-gia-neous-kai-efivous
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επιχειρθματικότθτασ. Το πρόγραμμα επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να ενταχκοφν 

από τθν αρχι ςε ομάδα για εκπόνθςθ εργαςίασ ελεφκερου κζματοσ. Θ ομαδικι 

εργαςία κα ενιςχφςει τον προςανατολιςμό των εκπαιδευόμενων ςε παγκόςμιεσ 

προκλιςεισ περί βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, κα καλλιεργιςει τθ δζςμευςι τουσ ςε 

πρωτοβουλίεσ που ενςωματϊνουν ESG κριτιρια (Ε: Ρεριβάλλον, S: Κοινωνία, G: 

Διακυβζρνθςθ) και κα διευκολφνει τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονθσ αντίλθψθσ περί τθσ 

επιχειρθματικότθτασ που πολλαπλαςιάηει τα οφζλθ και δθμιουργεί αξία για όλουσ.  

 Εταιρικι Θκικι και Κοινωνικι Υπευκυνότθτα: Το πρόγραμμα ζχει ςτόχο να ειςάγει 

τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Εταιρικισ Θκικισ (Corporate Ethics) και 

τθσ Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ (Corporate Responsibility), τθσ Υπεφκυνθσ Ραραγωγισ και 

Κατανάλωςθσ (Responsible Production and Consumption) και τθσ Επικοινωνίασ τθσ 

Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ και να παρουςιάςει παραδείγματα και μελζτεσ περιπτϊςεων 

(case studies) από τον επιχειρθματικό τομζα. 

 Θερινό Σχολείο Νεανικισ Επιχειρθματικότθτασ: To Κερινό Σχολείο Νεανικισ 

Επιχειρθματικότθτασ (YES Υouth Entrepreneurship Summer School) είναι ςχεδιαςμζνο 

να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα βιωματικισ μάκθςθσ του πωσ δουλεφει 

μία επιχείρθςθ κακϊσ και μία γενικότερθ εικόνα του επιχειρθματικοφ κόςμου. Κατά τθ 

διάρκεια του κερινοφ ςχολείου επιτελοφνται ςεμινάρια αλλά και πρακτικά εργαςτιρια 

τα οποία υλοποιοφνται από κακθγθτζσ του ΟΡΑ, κακϊσ και από καταξιωμζνουσ 

επιχειρθματίεσ που μεταφζρουν τθν τεχνογνωςία τουσ και δίνουν ςτουσ μακθτζσ μια 

εικόνα του επιχειρείν. 

 Κοινωνικι & Ρράςινθ Επιχειρθματικότθτα: Αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ είναι θ μελζτθ τθσ κοινωνικισ & πράςινθσ επιχειρθματικότθτασ. Στόχοσ 

του προγράμματοσ είναι θ ανάπτυξθ βιϊςιμων πρωτοβουλιϊν κοινωνικοφ και 

πράςινου αντίκτυπου και θ υποςτιριξι τουσ ςε οργανωτικό επίπεδο για να 

πολλαπλαςιάςουν το κετικό αντίκτυπό τουσ ςτθν κοινωνία. Θ γνϊςθ που παρζχεται 

ξεκακαρίηει αμφιλεγόμενεσ τοποκετιςεισ περί κοινωνικοφ επιχειρείν και ενκαρρφνει 

βιϊςιμεσ πρωτοβουλίεσ με δυνατό αποτφπωμα που εξοικονομοφν πόρουσ και 

προςπάκεια. Το όραμα που κακοδθγεί το πρόγραμμα είναι να μποροφν ολοζνα και 

περιςςότερα άτομα να εμπλακοφν ςε δράςεισ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ 

πρωτοβουλιϊν με κοινωνικό και πράςινο αντίκτυπο.  

 Τεχνολογικι Καινοτομία & Επιχειρθματικότθτα: Θ τεχνολογικι καινοτομία αποτελεί 

βαςικό μοχλό ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ μζςα από τθν παροχι λφςεων ςε 

πολλαπλά καίρια ηθτιματα, τθν αλλαγι του τρόπου αλλθλεπίδραςθσ μασ με το 

περιβάλλον, τθν υποςτιριξθ ψθφιακϊν καναλιϊν και τθν ενδυνάμωςθ καινοτόμων 

επιχειρθματικϊν μοντζλων. Στο πλαίςιο του μακιματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν 

ευκαιρία να εκπονιςουν εργαςία, όπου ξεκινιςουν από μία τεχνολογικι καινοτομία 

και προχωριςουν μζςα από ςυςτθματικι κακοδιγθςθ ςτθν υλοποίθςθ των πρϊτων 

βθμάτων επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ τθσ ιδζασ τουσ. Ραράλλθλα,  παρουςιάηονται 

μελζτεσ περίπτωςθσ που αφοροφν ςτθν επιχειρθματικι αξιοποίθςθ καινοτόμων 

τεχνολογιϊν, ενϊ καλφπτονται οι βαςικοί τομείσ επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ. 

https://diaviou.aueb.gr/programs/1761-etairiki-ithiki-kai-koinoniki-ypefthynotita-1000143
https://diaviou.aueb.gr/programs/1930-therino-sxoleio-neanikis-epixeirimatikotitas
https://diaviou.aueb.gr/programs/1665-koinoniki-epixeirimatikotita-dose-1000005
https://diaviou.aueb.gr/programs/1785-texnologiki-kainotomia-epixeirimatikotita-1000169
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3. Μαθηματικόσ Διαγωνιςμόσ ςτα Οικονομικά “ΕΡΜΗ” 

Ο μακθτικόσ διαγωνιςμόσ «ΕΜΘΣ» ςτα Οικονομικά είναι ζνασ ετιςιοσ κεςμόσ άμιλλασ 

οικονομικϊν γνϊςεων που απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Γϋ Λυκείου όλων των Σχολείων 

τθσ χϊρασ με ςκοπό να ενιςχυκεί θ ζφεςθ των υποψθφίων φοιτθτϊν ςτισ οικονομικζσ 

ςπουδζσ και να δοκοφν κίνθτρα ςτθ νζα γενιά να αποκτιςει καλφτερθ πλθροφόρθςθ  για 

τισ οικονομικζσ εξελίξεισ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό εξετάηονται ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο των Οικονομικϊν, όπωσ προςδιορίηεται από τθ ςχετικι διδακτζα φλθ του 

Λυκείου, αλλά και ςτισ ευρφτερεσ γνϊςεισ και αναφορζσ που περιζχονται ςε άλλα 

παρεμφερι βιβλία. Με τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, θ οργάνωςθ και διεξαγωγι 

του διαγωνιςμοφ αναλαμβάνεται από το ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με το Οικονομικό 

Επιμελθτιριο Ελλάδοσ και τθν Ζνωςθ Οικονομολόγων Εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. 

4. Τπηρεςίεσ ΟΠΑ ςε θέματα ποιοτικήσ εκπαίδευςησ 

Οι υπθρεςίεσ του Ρανεπιςτιμιου που ςχετίηονται με κζματα ποιοτικισ εκπαίδευςθσ είναι 

καταγράφονται παρακάτω:  

 Γραφείο Υποςτιριξθ Διδαςκαλίασ: Σκοπόσ του γραφείου είναι θ αξιοποίθςθ νζων 

τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία. Οι αρμοδιότθτεσ του γραφείου είναι οι ακόλουκεσ: 

 Θ μελζτθ εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και προγραμμάτων διδαςκαλίασ άλλων 

κρατϊν, θ εξαγωγι ποριςμάτων και θ υποβολι ςχετικϊν προτάςεων. 

 Θ κατάρτιςθ προτφπων οδθγϊν ςχεδίαςθσ μακιματοσ και διδαςκαλίασ ανά ομάδα 

γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

 Θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Θ κατάρτιςθ προτάςεων προμικειασ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ τθσ 

διδαςκαλίασ των προγραμμάτων ςπουδϊν. 

 Θ μελζτθ και εφαρμογι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία διεπιςτθμονικϊν μεκόδων 

υποςτιριξθσ φοιτθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

 Θ μζριμνα για τθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων μεκοδολογιϊν, τεχνολογιϊν και 

τεχνικϊν τθσ διδακτικισ, για τθν παραγωγι του υπάρχοντοσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

ςε θλεκτρονικι μορφι, και τθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 

 Θ οργάνωςθ ςεμιναρίων με αποδζκτεσ τουσ διδάςκοντεσ του Λδρφματοσ όλων των 

κατθγοριϊν με αντικείμενο τισ τεχνικζσ ςυγγραφισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

 Θ παροχι οδθγιϊν και εργαλείων: α) Στουσ διδάςκοντεσ, για τθν αποτελεςματικι 

ςχεδίαςθ, διδαςκαλία και αξιολόγθςθ των μακθμάτων τουσ, κακϊσ και τθ 

βελτίωςθ των διδακτικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφν. β) Στουσ φοιτθτζσ, για τθν 

προςζγγιςθ και οργάνωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, τθν ανάπτυξθ 

αποτελεςματικϊν τεχνικϊν μάκθςθσ, τθν επίτευξθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

και τθν αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν. 

 Κακθγθτισ – Σφμβουλοσ: Κάκε Τμιμα ορίηει, με τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ, τουλάχιςτον ζνα Κακθγθτι – ςφμβουλο 

ςπουδϊν, ο οποίοσ είναι μζλοσ ΔΕΡ του Τμιματοσ. Ο Κακθγθτισ ςυμβουλεφει τουσ 

φοιτθτζσ επί ακαδθμαϊκϊν κεμάτων, όπωσ είναι το περιεχόμενο των μακθμάτων, θ 

κατεφκυνςθ ςπουδϊν κλπ.  

https://diagonismos.ermis.aueb.gr/
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5. Αριςτεία ςτην διδαςκαλία  

Το ΟΡΑ ζχει κεςμοκετιςει βραβείο χρθματοδότθςθσ με τίτλο «Βραβείο Εξαιρετικισ 

Επίδοςθσ ςτθ Διδαςκαλία» για τα ακαδθμαϊκά ζτθ 2020-21 και 2021-22, το οποίο 

επωφελικθκε το μζλοσ ΔΕΡ από κάκε Τμιμα του Ρανεπιςτθμίου, που ςυγκζντρωςε τον 

υψθλότερο βακμό αξιολόγθςθσ από φοιτθτζσ ςε μακιματα του προπτυχιακοφ 

προγράμματοσ ςπουδϊν.  

Ραράλλθλα, το ΟΡΑ κεςμοκζτθςε βραβείο χρθματοδότθςθσ με τίτλο «Βραβείο Επίδοςθσ 

ςτθ Διδαςκαλία μελϊν ΕΔΛΡ και ΕΕΡ» για τα ακαδθμαϊκά ζτθ 2020-21 και 2021-22, το οποίο 

επωφελικθκε το μζλοσ ΕΔΛΡ ι ΕΕΡ του ΟΡΑ, που ςυγκζντρωςε τον υψθλότερο βακμό 

αξιολόγθςθσ από τουσ φοιτθτζσ ςε μακιματα του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν. 

Τζλοσ, το Τμιμα Στατιςτικισ ζχει εφαρμόςει το «Ρρόγραμμα Επιβράβευςθσ Εξαιρετικισ 

Διδαςκαλίασ Υποψθφίων Διδακτόρων του Τμιματοσ Στατιςτικισ» και το «Ρρόγραμμα 

Επιβράβευςθσ Εξαιρετικισ Διδαςκαλίασ μελϊν ΕΔΛΡ και Συμβαςιοφχων Διδαςκόντων του 

Τμιματοσ Στατιςτικισ» για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-21.  

6. Τποτροφίεσ Αριςτείασ ςε φοιτητέσ 

Τα Ρροπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΡΑ παρζχουν πολλαπλζσ 

υποτροφίεσ αριςτείασ και οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε υποψθφίουσ φοιτθτζσ/τριεσ. 

Ραρακάτω, παρουςιάηονται οι υποτροφίεσ / βραβεία που προςζφεραν τα προγράμματα 

ςπουδϊν του ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με εταιρείεσ / ιδρφματα / οργανιςμοφσ κατά τθν περίοδο 

2020-22: 

Ρροπτυχιακά Ρρογράμματα Σπουδϊν: 

 Κδρυμα «Χρυςοκζρθ»: Ραρείχε χρθματικζσ υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ του Τμιματοσ 

Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ με τθν προχπόκεςθ να ζχουν επιλζξει τθν 

κατεφκυνςθ Λογιςτικισ και να ζχουν τον υψθλότερο μζςο όρο των επιτυχϊσ 

εξεταςκζντων μακθμάτων του χειμερινοφ εξαμινου. 

 Κδρυμα «Φωτιά»: Ραρείχε χρθματικζσ υποτροφίεσ ςε αποφοίτουσ με τον υψθλότερο 

βακμό πτυχίου (ςτα 4 ζτθ ςπουδϊν) των τμθμάτων Οικονομικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν 

Ευρωπαϊκϊν & Οικονομικϊν Σπουδϊν. 

 Εταιρεία «Sleed»: Δόκθκαν χρθματικζσ υποτροφίεσ ςε τελειόφοιτουσ του Τμιματοσ 

Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ 

«Sleed Academy Marathon».  

 Κδρυμα «Σταςινόπουλοσ - ΒΙΟΧΑΛΚΟ»: Ραρείχε οικονομικό βοικθμα ςτουσ τρεισ (3) 

πρϊτουσ αριςτοφχουσ πτυχιοφχουσ του Τμιματοσ Οργάνωςθσ & Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων. 

 Υποτροφία «Ρολίνασ Ραπαςτακοποφλου»: Ραρείχε χρθματικζσ υποτροφίεσ ςε 

αποφοίτουσ με τον υψθλότερο βακμό πτυχίου (ςτα 4 ζτθ ςπουδϊν) του Τμιματοσ 

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ. 

 Απονομι τιμθτικοφ επαίνου του Τμιματοσ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ, ςτουσ 

πτυχιοφχουσ του που αρίςτευςαν (8,51 και άνω) και ολοκλιρωςαν τισ ςπουδζσ εντόσ 

των 4ων ετϊν.  
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 Υποτροφία «Μαρίασ Δθμοποφλου»: Απονεμικθκε ςτουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ του 

Τμιματοσ Ρλθροφορικισ που είχαν τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτα μακιματα «Διακριτά 

Μακθματικά», «Μακθματικά Λ και ΛΛ».  

 Υποτροφία «Ιωάννθ Κάβουρα»: Απονεμικθκε ςτουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ 

Ρλθροφορικισ που είχαν τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτα μακιματα «Οργάνωςθ 

Συςτθμάτων Υπολογιςτϊν» και «Λειτουργικά Συςτιματα».  

 Υποτροφία «Μιχάλθ Μυτιλθναίου»: Απονεμικθκε ςτουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ 

Ρλθροφορικισ που είχαν τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτα μακιματα «Λογικι», 

«Υπολογιςιμότθτα» και «Αυτόματα και Ρολυπλοκότθτα».  

 Υποτροφία «Ιωάννθ Μιλθ»: Απονεμικθκε ςτουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ 

Ρλθροφορικισ που είχαν τθν καλφτερθ επίδοςθ ςτα μακιματα «Αλγόρικμοί» και 

«Δομζσ Δεδομζνων».  

 Υποτροφία «Εταιρεία HUAWEI»: Δόκθκαν ςτουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ 

Ρλθροφορικισ που είχαν άριςτθ επίδοςθ ςτα μακιματα και ςυμμετοχι ςε άλλεσ 

δράςεισ και ενδιαφζροντα.  

 Υποτροφία για εγγραφι ςε ΡΜΣ του Τμιματοσ Στατιςτικισ: Χορθγικθκαν ςτουσ  

απόφοιτουσ ΡΡΣ του Τμιματοσ Στατιςτικισ που αρίςτευςαν (8,51 και άνω) και 

ολοκλιρωςαν τισ ςπουδζσ εντόσ των 4ων ετϊν, με μορφι απαλλαγισ διδάκτρων για 

εγγραφι ςε ΡΜΣ του Τμιματοσ Στατιςτικισ. 

 Επιβράβευςθ φοιτθτϊν με εξζχουςα επίδοςθ: Επιβράβευςθ των τριϊν (3) πρϊτων 

προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Τμιματοσ Στατιςτικισ με εξζχουςα επίδοςθ ανά ζτοσ 

ςπουδϊν (μ.ο. βακμολογίασ τουλάχιςτον «7»), οι οποίοι ζχουν περάςει όλα τα 

μακιματα κάκε ζτουσ ςπουδϊν.  

 Επιβράβευςθ φοιτθτϊν με καλι επίδοςθ: Επιβράβευςθ προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του 

Τμιματοσ Στατιςτικισ με καλι επίδοςθ ςτα μακιματα του ΡΡΣ, με μ.ο. βακμολογίασ 

τουλάχιςτον «7»,  ςυνδυαςτικά με τθ ςυγκζντρωςθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ πιςτωτικϊν 

μονάδων 

Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα Σπουδϊν: 

 Υποτροφία Τμιματοσ Στατιςτικισ για Διδακτορικζσ Σπουδζσ ςτθ Στατιςτικι: 

Χρθματικι υποτροφία (για 3 ακαδθμαϊκά ζτθ) του Τμιματοσ Στατιςτικισ ςτον άριςτο 

απόφοιτο (βακμόσ πτυχίου: 8,51 και άνω) με τθν υψθλότερθ βακμολογία ςτο «ΡΜΣ ςτθ 

Στατιςτικι (πλιρουσ φοίτθςθσ)» για τθν εγγραφι του ςτο ΡΔΣ του Τμιματοσ 

Στατιςτικισ. 

 Υποτροφίεσ & Βραβεία Αριςτείασ Τμιματοσ Διεκνϊν Ευρωπαϊκϊν & Οικονομικϊν 

Σπουδϊν (ΔΕΟΣ): Τα «ΡΜΣ ςτισ Διεκνείσ Διαπραγματεφςεισ», «ΡΜΣ ςτα Οικονομικά & 

Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ» και «ΡΜΣ ςτισ Διεκνείσ & Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ 

Σπουδζσ» προβλζπουν τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ υποτροφιϊν ι βραβείων αριςτείασ ςε 

μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που αριςτεφουν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, 

ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, με βάςθ ακαδθμαϊκά 

κριτιρια. 

 Υποτροφίεσ «Εταιρείασ Διανομισ Αερίου Αττικισ»: Χορθγικθκαν υποτροφίεσ ςε 

φοιτθτζσ/τριεσ του «ΡΜΣ ςτα Οικονομικά & Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ» του ΟΡΑ 

βάςει τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ επίδοςθσ. 
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 Υποτροφίεσ «Ελλθνικά Ρετρζλαια»: Χορθγικθκαν υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ/τριεσ των 

«ΡΜΣ ςτα Οικονομικά & Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ» και «ΡΜΣ ΜΒΑ (μερικισ 

φοίτθςθσ)» του ΟΡΑ με ςκοπό τθν κάλυψθ των διδάκτρων του ΡΜΣ βάςει τθσ 

ακαδθμαϊκισ τουσ επίδοςθσ. 

 Υποτροφίεσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ: Θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ παρείχε  

οικονομικι ςτιριξθ ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ του «ΡΜΣ ςτισ Διεκνείσ & Ευρωπαϊκζσ 

Οικονομικζσ Σπουδζσ» του ΟΡΑ, βάςει ακαδθμαϊκισ αριςτείασ κατά τθν διάρκεια των 

ςπουδϊν τουσ. 

 Υποτροφία αριςτείασ του «ΡΜΣ ςτθ Χρθματοοικονομικι & Τραπεηικι»: Το ΡΜΣ του 

ΟΡΑ χοριγθςε χρθματικά βραβεία ςτουσ άριςτουσ αποφοίτουσ του προγράμματοσ. 

 Υποτροφία EUROBANΚ: Θ «ΕUROBANK» προςφζρει ςε αριςτοφχο τελειόφοιτο φοιτθτι 

του «ΡΜΣ ςτθ Χρθματοοικονομικι & Τραπεηικι (πλιρουσ φοίτθςθσ)» του ΟΡΑ. 

Επιπλζον, θ τράπεηα καλφπτει κατά το ιμιςυ τα δίδακτρα ςπουδϊν ςε ζνα εργαηόμενο 

που ζχει γίνει δεκτόσ ςτο ΡΜΣ για το πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ. 

 Υποτροφίεσ προγράμματοσ «CFA»: Το «ΡΜΣ ςτθ Χρθματοοικονομικι & Τραπεηικι» 

του ΟΡΑ ωσ αναγνωριςμζνο από το «CFA Institute» χορθγεί ζωσ τρεισ (3) υποτροφίεσ 

ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ, ςε φοιτθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να προβοφν ςτθν εξζταςθ για 

τθν απόκτθςθ τθσ επαγγελματικισ πιςτοποίθςθσ CFA Level 1, 2, 3. Επιπλζον, το «ΡΜΣ 

ςτθ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ» του ΟΡΑ ανικει ςτο «CFA University Affiliation 

Program» και απονζμει ζωσ και δφο (2) υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ ι απόφοιτουσ του ΡΜΣ 

κάκε χρόνο. 

 Υποτροφίεσ & Βραβεία Αριςτείασ Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ: Τα «ΡΜΣ ςτα 

Εφαρμοςμζνα Οικονομικά & Χρθματοοικονομικά» και «ΡΜΣ ςτθν Επιχειρθματικι 

Οικονομικι με Αναλυτικζσ Μεκόδουσ» προβλζπουν τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ 

υποτροφιϊν ι βραβείων αριςτείασ ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, ςφμφωνα με απόφαςθ 

τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ με βάςθ ακαδθμαϊκά κριτιρια. 

 Υποτροφίεσ «ΡΜΣ ςτθν Οικονομικι Επιςτιμθ»: Το ΡΜΣ χορθγεί υποτροφίεσ ςτουσ 

φοιτθτζσ/τριεσ του βάςει ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων και αποφαςίηεται από τθ 

Συντονιςτικι Επιτροπι του προγράμματοσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

 Υποτροφίεσ «Κουτςοδόντθσ»: Ραρζχονται ςτουσ νεοειςαχκζντεσ φοιτθτζσ/τριεσ του 

«ΡΜΣ  International ΜΒΑ» του ΟΡΑ που ςυγκζντρωςαν υψθλι βακμολογία GMAT (650 

και άνω). 

 Υποτροφίεσ «International MBA»»: Ραρζχονται ςτουσ νεοειςαχκζντεσ φοιτθτζσ/τριεσ 

του «ΡΜΣ  International ΜΒΑ (πλιρουσ φοίτθςθσ)» του ΟΡΑ που ςυγκζντρωςαν υψθλι 

βακμολογία GMAT. 

 Υποτροφίεσ «ΔΕΡΑ ΕΜΡΟΙΚΘ»: Ρροςζφερε υποτροφίεσ ςε νεοειςαχκζντεσ 

φοιτθτζσ/τριεσ του «ΡΜΣ  International ΜΒΑ (πλιρουσ φοίτθςθσ)» του ΟΡΑ βάςει τθσ 

ακαδθμαϊκισ τουσ αριςτείασ ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν ςτα πεδία των 

Οικονομικϊν, Χρθματοοικονομικϊν, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνία, Μθχανικι και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ. 

 Υποτροφίεσ «ΙΟΝ»: Ρροςζφερε υποτροφίεσ ςε νεοειςαχκζντεσ φοιτθτζσ/τριεσ του 

«ΡΜΣ  International ΜΒΑ (πλιρουσ φοίτθςθσ)» του ΟΡΑ βάςει τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ 

αριςτείασ ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν από Ελλθνικό Ρανεπιςτιμιο. 
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 Υποτροφίεσ «ΡΛΑΙΣΙΟ»: Ρροςζφερε υποτροφίεσ ςε αλλοδαποφσ φοιτθτζσ/τριεσ του 

«ΡΜΣ  International ΜΒΑ (πλιρουσ φοίτθςθσ)» του ΟΡΑ βάςει τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ 

αριςτείασ ςτο ΡΜΣ. 

 Υποτροφίεσ «Εταιρείασ Ανωτάτων Στελεχϊν Επιχειριςεων (ΕΑΣΕ)»: Θ Εταιρεία 

χοριγθςε υποτροφία - κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-22 - ςτον νεοειςερχόμενο 

φοιτθτι/τρια για τθ μερικι κάλυψθ των εξόδων φοίτθςθσ του «ΡΜΣ ΜΒΑ (πλιρουσ 

φοίτθςθσ)» του ΟΡΑ, βάςει του βακμοφ πτυχίου ςτο ΡΡΣ (8,51 και άνω), τθσ 

βακμολογία GMAT (700 και άνω) και τθσ βακμολογίασ IELTS (7,5 και άνω). 

 Υποτροφίεσ «Libra Group Fellows 2020»: Χορθγικθκαν υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ/τριεσ 

του «ΡΜΣ ΜΒΑ» του ΟΡΑ βάςει τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ επίδοςθσ. 

 Χρθματικά βραβεία αριςτείασ Τμιματοσ Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ: Το «ΡΜΣ 

Λογιςτικισ & Χρθματοοικονομικισ» του ΟΡΑ προβλζπει τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ 

βραβείων αριςτείασ ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ/τριεσ, ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ 

Συνζλευςθσ του Τμιματοσ με βάςθ τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ των φοιτθτϊν ςτα 

μακιματα του ΡΜΣ.  

 Βραβεία ακαδθμαϊκισ αριςτείασ του «ΡΜΣ ςτθ Διεκνι Ναυτιλία, Χρθματοοικονομικι 

& Διοίκθςθ»: Ρροςφζρονται ςε φοιτθτζσ/τριεσ βάςει ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ κατά τθν 

ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων πλιρουσ και μερικισ φοίτθςθσ.  

 Υποτροφίεσ «ΡΜΣ ςτθν Ανάπτυξθ & Αςφάλεια Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων»: 

Ραρζχονται δφο ειδϊν υποτροφιϊν: α) «Υποτροφία ειςαγωγισ αριςτοφχων» που 

χορθγοφνται ςε κατόχουσ βαςικοφ πτυχίου με άριςτθ επίδοςθ και β) «Υποτροφία 

επίδοςθσ» που χορθγοφνται βάςει τθσ επίδοςθ των φοιτθτϊν/τριων ςτα μακιματα των 

δφο πρϊτων εξαμινων του ΡΜΣ. 

 Υποτροφίεσ «ΡΜΣ ςτισ Ψθφιακζσ Μεκόδουσ για τισ Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ»: 

Ραρζχονται δφο ειδϊν υποτροφιϊν: α) «Υποτροφία ειςαγωγισ αριςτοφχων» που 

χορθγοφνται ςε κατόχουσ βαςικοφ πτυχίου με άριςτθ επίδοςθ και β) «Υποτροφία 

επίδοςθσ» που χορθγοφνται βάςει τθσ επίδοςθ των φοιτθτϊν/τριων ςτα μακιματα των 

δφο πρϊτων εξαμινων του ΡΜΣ. 

 Υποτροφίεσ «ΡΜΣ Επιςτιμθσ Δεδομζνων»: Οι φοιτθτζσ/τριεσ που ςυγκεντρϊνουν τθν 

υψθλότερθ βακμολογία ςτο «Capstone Project» λαμβάνουν υποτροφία ίςθ με το 

πλιρεσ ποςό των διδάκτρων του ΡΜΣ. 

 Υποτροφία «Γεϊργιοσ Εξαρχόπουλοσ»: Θ υποτροφία χορθγικθκε ςτον φοιτθτι/τρια 

του «ΡΜΣ ςτα Μακθματικά τθσ Αγοράσ & τθσ Ραραγωγισ» του ΟΡΑ βάςει τθσ 

ακαδθμαϊκισ του επίδοςθσ ςτο ςφνολο των μακθμάτων του ΡΜΣ κατά το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2021-22.  

7. Κοινωνικέσ Παροχέσ Βιβλιοθήκησ ΟΠΑ 
Στθν Βιβλιοκικθ του ΟΡΑ υπάρχει θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςτθν 

προτεινόμενθ ελλθνικι βιβλιογραφία των μακθμάτων που διδάςκονται ςτο Ρανεπιςτιμιο 

από τουσ φοιτθτζσ του ΟΡΑ, που αντιμετωπίηουν προβλιματα ελαττωματικισ ι 

εξαςκενθμζνθσ όραςθσ και γενικά ςτουσ φοιτθτζσ που λόγω κάποιασ αναπθρίασ δεν ζχουν 

τθ δυνατότθτα να διαβάςουν ζνα τυπωμζνο κείμενο με ςυμβατικό τρόπο ι να αντιλθφκοφν 

το περιεχόμενο ενόσ ζργου με τθ χριςθ των φυςικϊν αιςκιςεϊν τουσ. Για το ςκοπό αυτό 

ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν 

https://www.aueb.gr/el/library
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(Σ.Ε.Α.Β.) πολυτροπικι θλεκτρονικι βιβλιοκικθ με τθν ονομαςία «AMELib», προςβάςιμθ 

ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ του ΟΡΑ που αντιμετωπίηουν προβλιματα με τθν όραςι τουσ.  

Επιπλζον, ςτο αναγνωςτιριο τθσ Βιβλιοκικθσ ςυλλζγονται βιβλία, τα οποία ςτθν ςυνζχεια 

αποςτζλλονται ςε βιβλιοκικεσ ανά τθν Ελλάδα, με ςκοπό να καλφψουν τρζχουςεσ ανάγκεσ 

τουσ. 

8. Παροχέσ προσ το προςωπικό του ΟΠΑ 

Οι εκπαιδευτικζσ και λοιπζσ παροχζσ του ΟΡΑ προσ το προςωπικό του ςυνοψίηονται 

παρακάτω:  

 Δυνατότθτα δωρεάν εκπαίδευςθσ ςε Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα ι παροχισ ειδικισ 

ζκπτωςθσ ϊςτε να βελτιϊνει διαρκϊσ το επίπεδο καλλιζργειασ των ςτελεχϊν του. 

 Δωρεάν ςυμμετοχι εργαηόμενων διοικθτικοφ προςωπικοφ ΟΡΑ ςτα προγράμματα του 

Κζντρου Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ (ΚΕΔΛΒΛΜ) του ΟΡΑ, με ςκοπό τθ 

διεφρυνςθ των γνϊςεων τουσ ςε αντικείμενα που ςχετίηονται με τθν εργαςία τουσ.  

 Ραροχζσ για ακλθτικζσ και άλλεσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ: εκπτωτικά 

κουπόνια για ακλθτικά είδθ, για ειςιτιρια πλοίων ςε κερινζσ μετακινιςεισ, εορταςτικζσ 

εκδθλϊςεισ για εργαηόμενουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ, βραβεφςεισ ςε παιδιά 

εργαηομζνων για τισ ςχολικζσ τουσ επιδόςεισ. 

9. Δωρεά πεπαλαιωμένου εξοπλιςμού ςε κοινωνικούσ φορείσ 

Θ «Επιτροπι Διαπίςτωςθσ και Απομάκρυνςθσ Ρεπαλαιωμζνου και Απαξιωμζνθσ Χριςθσ 

Εξοπλιςμοφ» του ΟΡΑ ελζγχει τθν απαξίωςθ ι μθ του προτεινόμενου προσ απόςυρςθ 

υπολογιςτικοφ εξοπλιςμοφ (Θ/Υ, οκόνεσ, περιφερειακά, κ.α.) και λαμβάνει απόφαςθ για 

καταςτροφι του εν λόγω εξοπλιςμοφ μζςω ςχετικοφ διαφλου ανακφκλωςθσ ι για 

εςωτερικι επαναδιάκεςι του ςε υπθρεςίεσ του ΟΡΑ ι για παραχϊρθςθ / δωρεά του ςε 

κοινωνικοφσ φορείσ του δθμοςίου τομζα με προτεραιότθτα ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Το ΟΡΑ, ανταποκρινόμενο ςε αιτιματα ςχολείων, 

υπθρεςιϊν και φορζων παραχϊρθςε τα παρακάτω είδθ υπολογιςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 

διετία 2020-21:  

Δωρεά υπολογιςτικοφ 
εξοπλιςμοφ ΟΡΑ 

2020 2021 

Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ 28 17 

Οκόνεσ Υπολογιςτϊν 23 16 

10. i-MBA Sustainable Development & Circular Economy Club 

To «ΡΜΣ International MBA» του ΟΡΑ δθμιοφργθςε το “Sustainable Development & 

Circular Economy Club” ςτισ αρχζσ του 2020 με ςκοπό να επικεντρωκεί ςε οποιαδιποτε 

πτυχι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ κυκλικισ οικονομίασ. Ο ςφλλογοσ κα αποτελείται 

από φοιτθτζσ και αποφοίτουσ του «ΡΜΣ International MBA», που κα οργανϊνουν και κα 

υποςτθρίηουν εκδθλϊςεισ και ζρευνεσ ςτα ςυγκεκριμζνα ηθτιματα.  

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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11. Βράβευςη EBEN 

Το ΟΡΑ ζλαβε το “Gold Award” κατά τθν 14θ Τελετι Απονομισ “Responsible Management 

Excellence Awards by EBEN”, που πραγματοποιικθκε ςτισ 13/12/2021. Στθν εκδιλωςθ 

ςυμμετείχαν ςθμαντικζσ εταιρίεσ, Οργανιςμοί και Πμιλοι με ιδιαίτερα ενεργι δράςθ ςτον 

τομζα τθσ Κοινωνικισ Υπευκυνότθτασ και τθσ Επιχειρθματικισ Θκικισ. 

Το “Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Επιχειρθματικισ Θκικισ – ΕΒΕΝ GR”, που εκπροςωπεί το “Εuropean 

Business Ethics Network” είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ ο οποίοσ ιδρφκθκε ςτθν 

Ελλάδα το 2005. Στόχοσ του “EBEN” είναι να διαδϊςει το είδοσ τθσ διοίκθςθσ που βαςίηεται 

ςε αξίεσ, ςτθν θκικι τθσ θγεςίασ, αλλά και να αυξιςει τθν ευκφνθ που ζχουν οι εταιρείεσ 

προσ τθν κοινωνία. Επιπλζον, ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια μιασ κοινωνίασ επιχειρθματιϊν 

που αςπάηονται τισ αξίεσ τθσ επιχειρθματικισ θκικισ, οι οποίοι κα γαλουχιςουν τισ 

επόμενεσ γενιζσ.  

12. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ   

 Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε παιδιά προςφφγων και μεταναςτϊν: Οι εκελοντζσ του ΟΡΑ 

ςυμμετείχαν ςτθ διδαςκαλία αγγλικϊν ςε παιδιά πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ. Θ δράςθ 

πραγματοποιικθκε κατά τθν περίοδο Νοζμβριοσ 2019 - Φεβρουάριοσ 2020 ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΜΚΟ «ΜΕΤΑδράςθ». 
 Διδαςκαλία Ελλθνικϊν ςε παιδιά προςφφγων και μεταναςτϊν: Οι εκελοντζσ του ΟΡΑ 

ςυμμετείχαν ςτθ διδαςκαλία ελλθνικϊν ςε παιδιά προςφφγων και μεταναςτϊν. Θ 

δράςθ πραγματοποιικθκε κατά τθν περίοδο Νοζμβριοσ 2019 – Φεβρουάριοσ 2020 ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΜΚΟ «ΜΕΤΑδράςθ». 
 Διδαςκαλία μακθματικϊν ςε παιδιά: Οι εκελοντζσ του ΟΡΑ ιταν υπεφκυνοι για τθν 

εκμάκθςθ βαςικϊν γνϊςεων μακθματικϊν ςε μακθτζσ Γυμναςίου. Θ δράςθ 

πραγματοποιικθκε κατά τθν περίοδο Νοζμβριοσ 2019 – Φεβρουάριοσ 2020 ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΜΚΟ «ΜΕΤΑδράςθ». 
 Διδαςκαλία Ελλθνικισ Γλϊςςασ: Οι εκελοντζσ του ΟΡΑ ιταν υπεφκυνοι για τθ 

διδαςκαλία ελλθνικϊν ςε τμιματα αρχαρίων. Θ δράςθ πραγματοποιικθκε κατά τθν 

περίοδο Νοζμβριοσ 2019 – Λανουάριοσ 2020 ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΚΟ “Zaatar2”.  

 Μακιματα Ηωισ ςτα Σχολεία: Θ δράςθ διοργανϊκθκε από το Ρρόγραμμα ςτισ 

Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ του ΟΡΑ ςε επιςτθμονικι ςυνεργαςία με 

τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αναλυτικισ Ομαδικισ και Οικογενειακισ Ψυχοκεραπείασ. Τα 

κζματα που αναπτφχκθκαν κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 ιταν τα ακόλουκα: 

 1θ ςυνάντθςθ - κζμα: «Κεωρθτικι και πρακτικι (βιωματικι)  προςζγγιςθ των 

δυναμικϊν που παρατθροφνται ςε μια ομάδα όπωσ είναι θ ςχολικι τάξθ. Ροιεσ 

μορφζσ ςχζςεων μποροφν να αναπτυχκοφν. Με ποιουσ τρόπουσ μποροφν να 

εκδθλϊνονται» 

 2θ ςυνάντθςθ - κζμα: «Θ ικανότθτα ενςυναίςκθςθσ και θ διαφορετικότθτα του 

άλλου μζςα από τθν ψυχοςυναιςκθματικι εξζλιξθ» 

 3θ ςυνάντθςθ - κζμα: «Κζματα επικοινωνίασ. Ανάπτυξθ διαφορετικϊν μορφϊν 

επικοινωνίασ με βάςθ τισ διαφορετικζσ προςωπικότθτεσ» 

                                                           
2
 Θ Zaatar είναι ΜΚΟ που ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ των προςφφγων και μεταναςτϊν παρζχοντάσ τουσ χϊρουσ  

για εκπαίδευςθ και επαγγελματικι κατάρτιςθ. 
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 4θ ςυνάντθςθ - κζμα: «Μορφζσ εκδιλωςθσ επικετικότθτασ. Αναφορά ειδικϊν 

περιπτϊςεων και φαινομζνων. (Bullying, cyber bullying, αυτοτραυματιςμοί, 

οριοκζτθςθ)» 

 5θ ςυνάντθςθ - κζμα: «Σκζψεισ και ςθμειϊςεισ για τθν κρίςθ τθσ εφθβείασ : Μια 

διαδρομι από τθν απογοιτευςθ ςτθν κατάκτθςθ» 

 6θ ςυνάντθςθ - κζμα: «Διαφορετικότθτα, ςεξουαλικόσ προςανατολιςμόσ και 

ταυτότθτα γζνουσ ςτθν ςχολικι τάξθ» 

13. υνέδρια – ύνοδοι - εμινάρια - Έρευνεσ - Διαγωνιςμοί  

 4θ Σφνοδοσ Κορυφισ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ για τθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και τθ 

Μεςόγειο: Διοργανϊκθκε ςτισ 1-2/10/2020 από το «The Economist Events» ςε 

ςυνεργαςία με το δίκτυο «UN SDSN Greece», ςτο οποίο μζλοσ είναι το ΟΡΑ, και του 

Λνςτιτοφτου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του EPLO. 

 5θ Ετιςια Σφνοδοσ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: Το ΡΜΣ «ΜΒΑ International» του ΟΡΑ, ςε 

ςυνεργαςία με το Κζντρο Αειφορίασ και τθν υποςτιριξθ του Λνςτιτοφτου Εταιρικισ 

Ευκφνθσ διοργάνωςε ςτισ 13/10/2020 τθν 5θ Ετιςια Σφνοδο με κζμα: «Ρϊσ να φτάςετε 

ςε μια Βιϊςιμθ Ανάκαμψθ: Ρροκλιςεισ και Ευκαιρίεσ». Θ εκδιλωςθ φιλοξζνθςε 

ομιλθτζσ από κεςμικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ, ενϊ παρουςιάςτθκε και θ ζρευνα του 

“MBA International Sustainable Development & Circular Economy Club” για το 

“Greenwashing”. Στο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ απονεμικθκαν τιμθτικά βραβεία ςε 

εταιρείεσ που υλοποίθςαν καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ ΕΚΕ εν μζςω COVID-19.      

 Διαδικτυακό ςεμινάριο με κζμα «Μακιματα ηωισ ςτο ςχολείο: Θ ςθμαςία τθσ 

αυτογνωςίασ ςτθν ενδυνάμωςθ των μακθτϊν/τριϊν και πωσ επιτυγχάνεται»: Το 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ του ΟΡΑ και θ 

Ελλθνικι Εταιρεία Αναλυτικισ Ομαδικισ & Οικογενειακισ Ψυχοκεραπείασ, ςε 

ςυνεργαςία με το 2ο ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικισ διοργάνωςαν ςτισ 30/3/2021 το εν λόγω 

ςεμινάριο, ςτο οποίο διαπιςτϊκθκε θ ανάγκθ και θ χρθςιμότθτα τθσ εκπαίδευςθσ των 

ίδιων των εκπαιδευτικϊν ςτα «Μακιματα  Ηωισ» ϊςτε να είναι πιο αποτελεςματικοί 

ςτθ διδαςκαλία τουσ και να ςυμβάλλουν ςτθ ςυναιςκθματικι ωρίμανςθ των μακθτϊν. 

 Συνζδριο «11th Annual Capital Link Sustainability Forum»: Το ΟΡΑ ςυμμετείχε ωσ 

φορζασ υποςτιριξθσ του ςυνεδρίου με τίτλο «Εςτιάηοντασ ςτον Kοινωνικό & 

Oικονομικό Mεταςχθματιςμό / Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: Ρεριβάλλον - Οικονομία – 

Κοινωνία», το οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ 21-22/4/2021 υπό τθν Αιγίδα τθσ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ, του Διμου Ακθναίων και του Διμου Ρειραιά. Σκοπόσ του 

ςυνεδρίου ιταν να εξεταςτεί πωσ ο κάκε τομζασ κα ςυμβάλλει ςτον μεταςχθματιςμό 

αυτό με τον βζλτιςτο τρόπο προσ όφελοσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ και τθσ Κοινωνίασ. 

 17ο Φοιτθτικό Συνζδριο Τμιματοσ ΔΕΤ του ΟΡΑ: Το ςυνζδριο πραγματοποιικθκε ςτισ 

18/5/2021 και είχε κζμα: «Σφγχρονεσ προκλιςεισ ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ και 

Τεχνολογία». Σκοπόσ του ςυνεδρίου ιταν να αναλυκοφν ηθτιματα ςχετικά με τον 

ψθφιακό μεταςχθματιςμό, τθν θκικι και τθν τεχνολογία ςτθν υπθρεςία των εταιρειϊν 

και του θλεκτρονικοφ επιχειρείν.  

 Διαδικτυακά Σεμινάρια με κζμα «Οι κοινωνικοοικονομικζσ πτυχζσ των Στόχων 

Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ»: Τα ςεμινάρια διοργανϊκθκαν από το Μδρυμα “Konrad-

Adenauer-Stiftung” ςε ςυνεργαςία με το «Εργαςτιριο Κοινωνιολογίασ τθσ Ραιδείασ και 
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του Ρολιτιςμοφ» του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου και το δίκτυο «UN SDSN Greece», ςτο 

οποίο μζλοσ είναι το ΟΡΑ, ςτο πλαίςιο τθσ «Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ» (20-24/9/2021). 

 5θ Σφνοδοσ Κορυφισ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ για τθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και τθ 

Μεςόγειο: Διοργανϊκθκε ςτισ 30/9/2021 – 1/10/2021 από το «The Economist Events» 

ςε ςυνεργαςία με τα δίκτυα «UN SDSN Greece»,  το «UN SDSN Europe» και το «ΕΛΤ 

Climate-KIC Greece». Βαςικό κζμα τθσ ςυνόδου ιταν οι προκλιςεισ που προκαλεί θ 

πανδθμία του κορονοϊοφ ςχετικά με τθ δζςμευςθ επίτευξθσ των Στόχων Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ. 

 Διοργάνωςθ διαλζξεων από το Δίκτυο Οικονομικϊν Βιβλιοκθκϊν με κζμα: «Βιϊςιμθ 

Ανάπτυξθ: οι 17 Στόχοι του ΟΘΕ»: Το Δίκτυο Οικονομικϊν Βιβλιοκθκϊν, ςτο οποίο 

ςυμμετζχει και θ Βιβλιοκικθ του ΟΡΑ, διοργάνωςε κφκλο διαλζξεων με επίκεντρο τθν 

Ατηζντα 2030 και τουσ 17 ςτόχουσ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (ΟΘΕ) για τθ 

Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ με τίτλο «Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: οι 17 Στόχοι του ΟΘΕ». Θ εκδιλωςθ 

απευκυνόταν ςε επαγγελματίεσ που εργάηονται ςε βιβλιοκικεσ, αρχεία, κζντρα 

τεκμθρίωςθσ και άλλουσ φορείσ, ςε φοιτθτζσ κακϊσ και ςε κάκε πολίτθ που 

ενδιαφζρεται να ενθμερωκεί και να προςεγγίςει τθν ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

και των Στόχων του ΟΘΕ. Οι εκδθλϊςεισ που υλοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του 2022 

ιταν οι εξισ: 

 Θ εναρκτιρια εκδιλωςθ είχε τίτλο «Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: οι 17 Στόχοι του ΟΘΕ και ο 

όλοσ των Βιβλιοκθκϊν» και πραγματοποιικθκε ςτισ 17/3/2022. 

 Θ δεφτερθ εκδιλωςθ ζχει τίτλο «Οι Στόχοι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ του ΟΘΕ και οι 

δράςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τον ςτόχο 13 Κλιματικι αλλαγι» και 

πραγματοποιικθκε ςτισ 14/4/2022. 

 Θ τρίτθ εκδιλωςθ είχε τίτλο «Συηιτθςθ με αφορμι τουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ 1 (μθδενικι φτϊχεια) και 10 (λιγότερεσ ανιςότθτεσ) του ΟΘΕ. Δεδομζνα 

για τθν Ελλάδα τθσ οικονομικισ κρίςθσ» και πραγματοποιικθκε ςτισ 18/5/2022. 

 Θ τζταρτθ εκδιλωςθ είχε τίτλο «Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τοπικζσ κοινωνίεσ: το 

παράδειγμα του Δικτφου Μουςείων του Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ Ομίλου 

Ρειραιϊσ» και πραγματοποιικθκε ςτισ 2/6/2022. 

 Θ πζμπτθ εκδιλωςθ είχε με τίτλο «Μεςογειακι Δίαιτα και Βιωςιμότθτα» και 

πραγματοποιικθκε ςτισ 6/7/2022. 

 Ζρευνα - «Οικονομικι εκπαίδευςθ ςτο Ελλθνικό Λφκειο»: Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ τθσ Εκπαίδευςθσ του ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με το 

εκπαιδευτικό περιοδικό «ΞΕΝΟΦΩΝ» πραγματοποίθςαν από κοινοφ ζρευνα με ςκοπό 

τθν ανάδειξθ τθσ αναγκαιότθτασ ενίςχυςθσ τθσ Οικονομικισ Εκπαίδευςθσ ςτο Ελλθνικό 

Λφκειο. Θ ζρευνα, που υλοποιικθκε εντόσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-22, ανζδειξε 

ωσ βαςικά ςυμπεράςματα ότι: α) Οι μακθτζσ όλων των τάξεων ενδιαφζρονται για τθν 

οικονομικι επιςτιμθ, αν και θ πλειοψθφία δεν κεωρεί ότι λαμβάνει τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ που χρειάηεται από το Λφκειο, και β) είναι επιτακτικι θ ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ 

οικονομικισ εκπαίδευςθσ ςτο Λφκειο με επίκεντρο τθν επζκταςθ τθσ ιδθ υφιςτάμενθσ 

κατεφκυνςθσ «Οικονομίασ & Ρλθροφορικισ» και ςτθν Β’ Λυκείου. 

 Φοιτθτικόσ διαγωνιςμόσ “Νίκοσ Αναλυτισ” με κζμα «Θ Υπεφκυνθ κατανάλωςθ και 

παραγωγι και ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια υπεφκυνθσ 

ςυμπεριφοράσ καταναλωτϊν, εργαηομζνων και ςτελεχϊν»: Το Ελλθνικό Δίκτυο για 
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τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (CSR Hellas) διοργάνωςε τον 6ο Φοιτθτικό Διαγωνιςμό 

“Νίκοσ Αναλυτισ” ςε ςυνεργαςία με το ΟΡΑ εντόσ του ζτουσ 2021. Ο εν λόγω 

διαγωνιςμόσ ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ ακαδθμαϊκισ και 

επιχειρθματικισ κοινότθτασ, δίνοντασ ςτουσ νζουσ τθν ευκαιρία να κατακζςουν τισ 

δικζσ τουσ απόψεισ ςτον διάλογο για τθν υιοκζτθςθ μιασ περιςςότερο υπεφκυνθσ 

επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ. 

 18ο Φοιτθτικό Συνζδριο Τμιματοσ ΔΕΤ του ΟΡΑ: Το ςυνζδριο πραγματοποιικθκε ςτισ 

9/6/2022 και είχε κζμα: «Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ: Οι ριηικζσ αλλαγζσ που 

επιφζρουν οι νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και τισ επιχειριςεισ». Σκοπόσ του 

ςυνεδρίου ιταν να αναδείξει το αποτφπωμα τθσ διείςδυςθσ των ψθφιακϊν 

τεχνολογιϊν ςτισ επιχειριςεισ και ςτθν κοινωνία, αλλά και τισ επαναςτάςεισ που αυτι 

ζχει προκαλζςει ςε παγκόςμιο επίπεδο ςτουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ υγείασ, τθσ 

διοίκθςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ναυτιλίασ και τθσ θκικισ.  

14. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα ΟΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν ποιοτικι εκπαίδευςθ και τθν 

Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ προσ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ 

Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

 «Άμεςθ θ ανάγκθ οικονομικοφ εγγραμματιςμοφ των νζων – Τι ζδειξε ο μακθτικόσ 

διαγωνιςμόσ “Ερμισ” που ζγινε φζτοσ για 1θ φορά ςτθ χϊρα μασ», τθσ κα.Λιάτςου, 

προςωπικό του ΟΡΑ (Τεφχοσ 36ο – Νοζμβριοσ / Δεκζμβριοσ 2020). 

 «Ρανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ ςτα Οικονομικά “ΕΜΘΣ”», των 

κ.Χριςτοδουλάκθ, κ.Φιλιππόπουλου και κ.Κρθτικοφ, μελϊν ΔΕΡ του ΟΡΑ και μελϊν τθσ 

Οργανωτικισ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ “ΕΜΘΣ” (Τεφχοσ 39ο – Μάιοσ / Αφγουςτοσ 

2021). 

 «Ρρόγραμμα Κοινωνικισ Ευκφνθσ και Ρροςφοράσ από το ΟΡΑ», του κ.Δράκου, 

Αντιπρφτανθ του ΟΡΑ και Υπευκφνου Κοινωνικισ Ευκφνθσ & Ρροςφοράσ του ΟΡΑ 

(Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 

 «Νζοσ κφκλοσ διαλζξεων από το Δίκτυο Οικονομικϊν Βιβλιοκθκϊν: Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ – 

οι 17 Στόχοι του ΟΘΕ», τθσ κα.Δελθόγλου, Αν.Ρροϊςταμζνθ Βιβλιοκικθσ του ΟΡΑ 

(Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 
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ΙΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΥΤΛΨΝ 

 

«Στόχοσ 5: Επίτευξθ ιςότθτασ των φφλων και ενδυνάμωςθ όλων των γυναικϊν και 

των κοριτςιϊν» 

1. Επιτροπή Ιςότητασ Υύλων 

Θ λειτουργία τθσ Επιτροπισ Λςότθτασ Φφλων (ΕΛΦ) του ΟΡΑ αποςκοπεί ςτθν προαγωγι τθσ 

ιςότθτασ των φφλων ςε όλα τα επίπεδα δομϊν και δραςτθριοτιτων του Ρανεπιςτθμίου με 

απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία κουλτοφρασ ιςότθτασ και ιςοτιμίασ των φφλων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ ΕΛΦ του ΟΡΑ ςτοχεφει:  

 Στθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ανδρϊν και γυναικϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ, 

ςτα προγράμματα, ςτισ επιτροπζσ και ςτα όργανα του ΟΡΑ. 

 Στθν προϊκθςθ του διαλόγου για ζμφυλα κζματα και ειδικότερα για ηθτιματα 

που αφοροφν τθ ςχζςθ κοινωνίασ και επιςτιμθσ από τθν οπτικι του φφλου. 

 Στθν προαγωγι τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ ζμφυλθσ ιδεολογίασ ςτθν 

παραγωγι τθσ γνϊςθσ, ςτθν καταςκευι των κυρίαρχων επιςτθμονικϊν παραδειγμάτων 

και ςτθ δθμιουργία μθχανιςμϊν παραγωγισ και αναπαραγωγισ τουσ. 

 Στθν παροχι ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ ςε κζματα ςχετικά με τθν ιςότθτα των 

φφλων. 

 Στθν προϊκθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ενςωματϊνει τθ διάςταςθ του φφλου 

ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 Στθν εναςχόλθςθ με ηθτιματα φφλου που αντιμετωπίηουν εργαηόμενοι/εσ ςτο Ο.Ρ.Α. 

 Στθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ των γυναικϊν (πανεπιςτθμιακϊν και 

διοικθτικϊν), κακϊσ και των φοιτθτριϊν του Ρανεπιςτθμίου. 

 Στθν ανάπτυξθ δομισ υπεφκυνθσ για τθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των 

ςχεδίων ιςότθτασ που κα ειςθγείται. 

 Στθ ςυνεργαςία με ανάλογεσ επιτροπζσ, δίκτυα, οργανϊςεισ, ιδρφματα, εταιρείεσ, 

ςυμβοφλια, ενϊςεισ, φορείσ κ.λπ., εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, που αςχολοφνται με τθν 

ιςότθτα των φφλων. 

A. Ρρόγραμμα Δράςεων για τθν Ιςότθτα των Φφλων 

Το Ρρόγραμμα Δράςεων για τθν Λςότθτα των Φφλων (ΡΔΛΦ) περιγράφει τισ δράςεισ που 

υλοποιοφνται και κα υλοποιθκοφν ςτο ΟΡΑ για τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ των φφλων. Το 

ΡΔΛΦ αναπτφχκθκε από τθν Επιτροπι Λςότθτασ Φφλων του ΟΡΑ με τθν επιςτθμονικι 

υποςτιριξθ του ζργου «TARGETED-MPI». Οι δράςεισ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΡΔΛΦ 

του ΟΡΑ περιγράφονται επιγραμματικά ωσ εξισ: 

https://isotita.aueb.gr/
https://isotita.aueb.gr/media/attachments/2022/04/14/programmadrasewn.pdf
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 Το ΡΔΛΦ αποτελεί δθμόςιο κείμενο υπογεγραμμζνο από τθν ανϊτερθ διοίκθςθ και 

βρίςκεται δθμοςιευμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΡΑ. 

 Υιοκζτθςθ από το ΟΡΑ του πζμπτου Στόχου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (ΣΒΑ) των Θνωμζνων 

Εκνϊν (UN’s SDG 5) για τθν ΛΦ. 

  Μδρυςθ Ραρατθρθτθρίου για τθν Ζμφυλθ Λςότθτα (ΡΕΛΣ) ςτο ΟΡΑ. 

 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ για τθν Ζμφυλθ Λςότθτα. 

 Δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν ςε όλεσ τισ ακαδθμαϊκζσ 

βακμίδεσ. 

 Δράςεισ για τθν εξιςορρόπθςθ επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ. 

 Μζτρα κατά τθσ ζμφυλθσ παρενόχλθςθσ 

 Ειςαγωγι ςυμπεριλθπτικισ γλϊςςασ ςτθ γραπτι και άγραφθ επικοινωνία. 

 Δράςεισ για τθν ιςορροπθμζνθ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων και 

ςε κζςεισ ευκφνθσ. 

 Συςτθματικι ςυλλογι και χριςθ δεδομζνων ταξινομθμζνων ωσ προσ το φφλο. 

 Ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτθν ζρευνα και διδαςκαλία. 

 

Β. Project Equality 

 

Το “Project Equality” αποτελεί μια από τισ οριηόντιεσ δράςεισ του ΡΔΛΦ του ΟΡΑ και 

περιλαμβάνει τθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ του  ΟΡΑ 

για μια ςειρά από ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ιςότθτα των φφλων όπωσ τα ζμφυλα 

ςτερεότυπα, τθ ςυμπεριλθπτικι γλϊςςα, τα κετικά γυναικεία πρότυπα ςτθν Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ, τθν εξιςορρόπθςθ επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ και τθν ζμφυλθ 

παρενόχλθςθ. 

2. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα OΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων προσ 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

 «Τελευταία θ Ελλάδα μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων», τθσ 

κα.Αποςπόρθ, Αν.Κακθγιτριασ του ΟΡΑ (Τεφχοσ 34ο – Λοφνιοσ / Αφγουςτοσ 2020). 

 «Για να ςπάςουμε τθ “γυάλινθ οροφι”: Ζμφυλα ςτερεότυπα κλείνουν ακόμα τον δρόμο 

των γυναικϊν ςτα Κζντρα Λιψθσ Αποφάςεων», τθσ κα.Συρεγγζλα, Γενικισ Γραμματζωσ 

Οικογενειακισ Ρολιτικισ & Λςότθτασ των Φφλων (Τεφχοσ 36ο – Νοζμβριοσ / Δεκζμβριοσ 

2020). 

 «Στισ ομάδεσ δεν υπάρχουν διαχωριςμοί – Θ ιςότθτα των φφλων ωσ επιχειρθματικι 

αναγκαιότθτα», τθσ κα.Σπανοφ, προςωπικό του ΟΡΑ (Τεφχοσ 39ο – Μάιοσ / Αφγουςτοσ 

2021). 

 «Οι γυναίκεσ του ΟΡΑ ανεβαίνουν ςτο … βιμα» τθσ κα.Αποςπόρθ, Αν.Κακθγιτρια του 

ΟΡΑ (Τεφχοσ 43ο – Λοφνιοσ 2022). 

https://isotita.aueb.gr/project-equality/
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ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

 

«Στόχοσ 6: Διαςφαλίηουμε τθ διακεςιμότθτα και τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ του νερου 

και των εγκαταςτάςεων υγιεινισ για όλουσ» 

1. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ 

 Ρρόγραμμα «Νερό για το Αφριο»: Διοργανϊτρια του προγράμματοσ είναι θ «Ακθναϊκι 

Ηυκοποιία», ενϊ τθν επιςτθμονικι ευκφνθ ζχει αναλάβει θ επιςτθμονικι ομάδα του 

“Cluster of Sustainability Transition”, ςτο οποίο ςυμμετζχει το ΟΡΑ και το εργαςτιριο 

«ReSEES» του ΟΡΑ. Μζςα από το πρόγραμμα επιδιϊκεται θ ςυνεργαςία των 

εμπλεκόμενων φορζων για τθν ανάπτυξθ κοινϊν ςτρατθγικϊν και δράςεων προσ 

όφελοσ του περιβάλλοντοσ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ και θ ενςωμάτωςθ τθσ αειφορίασ 

ςτα επιχειρθςιακά ςχζδια των φορζων. Σε εκνικό και περιφερειακό πλαίςιο 

επιδιϊκεται θ προϊκθςθ νζων τεχνολογιϊν και πρωτοβουλιϊν πρακτικισ 

ενςωμάτωςθσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτθ ςυνείδθςθ του κοινοφ και θ 

υποςτιριξθ εκνικϊν και διεκνϊν περιβαλλοντικϊν ςτόχων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

νομοκεςίεσ. Τον Λοφλιο του 2022 ολοκλθρϊκθκε θ 1θσ φάςθ του προγράμματοσ. 

ΥΣΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

«Στόχοσ 7: Διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε οικονομικά, προςιτζσ, αξιόπιςτεσ, 

βιϊςιμεσ και ςφγχρονεσ μορφζσ ενζργειασ για όλουσ» 

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΟΠΑ 
Τo «ΡΜΣ Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ (MSc in Law and Economics in 

Energy Markets)» ζχει ωσ αντικείμενο τα γνωςτικά πεδία «Ευρωπαϊκά και Διεκνι 

Οικονομικά τθσ Ενζργειασ» και «Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ Δίκαιο Ενζργειασ».  

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ προαγωγι τθσ γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ τθσ 

διεπιςτθμονικισ ανάλυςθσ και ζρευνασ ςτον τομζα των ενεργειακϊν αγορϊν. Ειδικότερα, 

το  ΡMΣ αποβλζπει ςτθν κατάρτιςθ εξειδικευμζνων επιςτθμόνων, ικανϊν να καλφψουν με 

επάρκεια τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων και των οργανιςμϊν του δθμόςιου και του 

ιδιωτικοφ τομζα, ςτθν Ελλάδα, ςτθν Ευρϊπθ και διεκνϊσ, να επιλφουν ςφνκετα νομικά και 

οικονομικά ηθτιματα και να ςυμβάλλουν αποφαςιςτικά ςτθ λειτουργία και ανάπτυξθ των 

επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ιδίωσ ςτον τομζα των ενεργειακϊν αγορϊν. 

https://www.dept.aueb.gr/el/lawecon
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2. Εργαςτήριο Έρευνασ ςτην Κοινωνικοοικονομική και 

Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES) 
Το «Εργαςτιριο Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικοοικονομικι και Ρεριβαλλοντικι Αειφορία 

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

εξυπθρετεί διδακτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Αειφόροσ 

Διαχείριςθ των Φυςικϊν Ρόρων και τθσ Ενζργειασ: Οικονομικζσ, Οικονομετρικζσ, 

Κοινωνικζσ και Ρολιτικζσ Ρτυχζσ». Κεντρικόσ ρόλοσ ςτθν αποςτολι του «ReSEES» είναι θ 

επιδίωξθ τθσ αριςτείασ ςτθ διεξαγωγι και τθν παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ και θ διερεφνθςθ 

ηθτθμάτων ςχετικϊν με το περιβάλλον, τουσ φυςικοφσ πόρουσ και τθσ ενζργειασ ςε 

διαφορετικζσ χρονικζσ και χωρικζσ κλίμακεσ. Τα ερευνθτικά εργαλεία που χρθςιμοποιεί το 

«ReSEES» περιλαμβάνουν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ, κοινωνικοοικονομικι και 

οικονομετρικι ανάλυςθ, περιβαλλοντικι αποτίμθςθ, πολιτικι και κεςμικι ανάλυςθ, 

ολοκλθρωμζνθ περιβαλλοντικι-οικονομικι μοντελοποίθςθσ, ανάλυςθ κφκλου ηωισ, τθν 

ανάλυςθ κινδφνου, ςυςτιματα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν, κεωρία παιγνίων, ανάπτυξθ 

εργαλείων πλθροφορικισ λιψθσ αποφάςεων. 

3. Πρόγραμμα «Proof of Concept» 

Ο Κόμβοσ Μεταφοράσ Τεχνολογίασ «SCIENCE AGORA» ζχει ςτόχο να δθμιουργιςει ζνα 

δυναμικό και ολοκλθρωμζνο οικοςφςτθμα αξιοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτθν 

Ελλάδα με διεκνι απιχθςθ. Στο πλαίςιο αυτό, ζχει εκκινιςει το πρόγραμμα «Proof of 

Concept» με κζμα το περιβάλλον και τθν ενζργεια. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τθν 

υποςτιριξθ τθσ Google και ςε ςυνεργαςία με πζντε επιςτθμονικοφσ οργανιςμοφσ 

(Ερευνθτικό Κζντρο «ΕΚΕΦΕ» Δθμόκριτοσ, Κζντρο Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ του 

ΟΡΑ, Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο, Ερευνθτικό Κζντρο «ΑΚΘΝΑ» και Ερευνθτικό 

Ρανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Συςτθμάτων Επικοινωνιϊν & Υπολογιςτϊν). Το πρόγραμμα κα 

χρθματοδοτιςει επιχειρθματικζσ προςπάκειεσ ςτο πρϊιμο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

ερευνθτικισ ιδζασ και κα υποςτθρίξει τθν προςζλκυςθ επιπλζον επενδφςεων για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ιδζασ τουσ. 

4. Εκδηλώςεισ – εμινάρια 

 Το ΡΜΣ Στατιςτικισ του ΟΡΑ,  προκειμζνου να παρζχει ςυνεχι επιμόρφωςθ και 

ενθμζρωςθ ςτουσ φοιτθτζσ του, διοργάνωςε ςτισ 13/5/2021 τo ερευνθτικό ςεμινάριο 

με κζμα: "Regime-switching forecast combinations: a 2-stage scheme for wind-farm 

energy outputs". 

 Εκδιλωςθ με κζμα «Οι ενεργειακζσ κοινότθτεσ ςτθν Ελλάδα»: Το «UN SDSN Youth 

Hub» του ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με τα μζλθ τθσ «ELSA Athens» διοργάνωςαν τθν εν λόγω 

εκδιλωςθ ςτισ 9/3/2022 ςχετικά με ηθτιματα των ενεργειακϊν κοινοτιτων, όπωσ: α) 

πϊσ δθμιουργοφνται και ποιά είναι θ χριςθ τουσ, β) θ επίδραςι τουσ ςτθν κοινωνία, γ) 

πϊσ μποροφν τα πανεπιςτιμια να βοθκιςουν ςτθν προϊκθςθ και τθν ανάπτυξι τουσ. 

5. Newsletter “i-MBA Scope” 

Το «ΡΜΣ Λnternational MBA του ΟΡΑ» εκδίδει το ενθμερωτικό δελτίο «i-MBA Scope» για 

διάφορα ακαδθμαϊκά ηθτιματα, αλλά και επίκαιρα κζματα τθσ αγοράσ. Επιπλζον, ςτο «i-

MBA Scope» αναλφονται και κζματα βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο 9ο Τεφχοσ 

https://www.dept.aueb.gr/el/ReSEES
https://www.dept.aueb.gr/el/ReSEES
https://www.demokritos.gr/
https://www.ntua.gr/en/
http://www.athenarc.gr/en
https://imba.aueb.gr/newsletters/december2021/


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                                                                                               COE Report 2022 

31 
 

(Δεκζμβριοσ 2021) του «i-MBA Scope» αναλφεται το τρζχον ενεργειακό ηιτθμα, όπου θ 

κλιματικι αλλαγι, θ πανδθμία, οι γεωπολιτικζσ ανιςορροπίεσ και οι αναδυόμενεσ 

κλιματικζσ πολιτικζσ δθμιουργοφν ζνα αςτακζσ και αβζβαιο τοπίο ςτισ τιμζσ τθσ ενζργειασ.  

6. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα OΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςε οικονομικι, 

αξιόπιςτθ, βιϊςιμθ και ςφγχρονθ ενζργεια προσ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 

Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

  «Ρρωτάκλθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα κινθτά μασ. Ερευνθτζσ του ΟΡΑ 

ςχεδίαςαν καινοτόμο εφαρμογι με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε δθμόςια 

κτιρια», του κ.Σταμοφλθ, Κακθγθτι του ΟΡΑ και τθσ κα.Ρραματάρθ, Αν.Κακθγιτριασ 

του ΟΡΑ (Τεφχοσ 34ο – Λοφνιοσ / Αφγουςτοσ 2020). 

 «Ρωσ κα επθρεάςουμε τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν; - Ζνα 

ερευνθτικό ζργο τριετοφσ διάρκειασ με ςυμμετοχι 10 φορζων από 7 χϊρεσ με ςκοπό τθ 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ», του κ.Κουτςόπουλου, Αν.Κακθγθτι του 

ΟΡΑ (Τεφχοσ 38ο – Μάρτιοσ / Απρίλιοσ 2021). 

 «Ευρωπαϊκι Ταξινομία και Αγορά Ενζργειασ: Φυςικό Αζριο και Ρυρθνικι Ενζργεια», τθσ 

κα.Κουντοφρθ, Κακθγιτρια του ΟΡΑ (Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

«Στόχοσ 8: Προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ αξιοπρεποφσ εργαςίασ για όλουσ» 

1. Οδηγίεσ Αςφαλείασ  

Στον ιςτότοπο του ΟΡΑ ζχουν καταχωρθκεί οι παρακάτω «οδθγίεσ αςφαλείασ» προσ 

ενθμζρωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Λδρφματοσ:  

 Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν καταςτροφϊν 

 Οδθγίεσ Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ 

 Οδθγίεσ ςχετικά με τα μζτρα πρόλθψθσ κατά τθσ διαςποράσ λοίμωξθσ από το νζο 

κοροναϊό 2019-nCov 

 Οδθγίεσ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του ιοφ τθσ γρίπθσ 

 Οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ επικίνδυνων 

καταςτάςεων λόγω ςειςμοφ  

 Οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ επικίνδυνων 

καταςτάςεων λόγω φωτιάσ 

 Οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ για τθν αντιμετϊπιςθ επικίνδυνων καταςτάςεων λόγω 

κερμικισ καταπόνθςθσ  

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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 Οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ για εγκφουσ 

 Οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ για εργαςία γραφείου  

 Οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ για χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων  

 Οδθγίεσ Υγείασ & Αςφάλειασ για εργαςία με εργαλεία χειρόσ 

 Ενθμερωτικό φυλλάδιο ιατροφ εργαςίασ για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κερμοπλθξίασ 

2. Ημέρεσ καριέρασ ΟΠΑ 

Το Γραφείο Διαςφνδεςθσ του ΟΡΑ διοργανϊνει ετθςίωσ τθν εκδιλωςθ ςταδιοδρομίασ 

«Θμζρεσ Καριζρασ ΟΡΑ». Θ εκδιλωςθ απευκφνεται αποκλειςτικά ςε φοιτθτζσ και 

απόφοιτουσ των Ρροπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν Ρρογραμμάτων ςπουδϊν, κακϊσ και 

διδακτορικοφσ φοιτθτζσ ι κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ του ΟΡΑ. Μζςω τθσ 

εκδιλωςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να προςεγγίςουν ςτελζχθ  τθσ 

επιχειρθματικισ κοινότθτασ μζςω ςυνεντεφξεων γνωριμίασ. Θ πιο πρόςφατθ εκδιλωςθ για 

τισ «Θμζρεσ Καριζρασ» πραγματοποιικθκε το ζτοσ 2021 (2-3/11/2021). 

3. Εκδόςεισ “HR Case Study Series” 
Τo «ΡΜΣ ςτθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» του ΟΡΑ εκδίδει τθν ςειρά με τίτλο “HR 

Case Study Series” και ςκοπεφει να δϊςει τροφι για ςκζψθ ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ 

διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και ςε όςουσ διοικοφν ανκρϊπουσ. Τα τεφχθ που 

εκδόκθκαν και ςχετίηονται με τον Στόχο 8 είναι τα ακόλουκα:  

 17ο τεφχοσ (Λουνίου 2020) – Κζμα: «30 ερωτιςεισ και απαντιςεισ για κζματα εργαςίασ 

ςτον καιρό του COVID-19» 

 23ο τεφχοσ (Φεβρουάριοσ 2022) – Κζμα: «Το μζλλον τθσ Εργαςίασ» 

 24ο τεφχοσ (Λοφλιοσ 2022) – Κζμα: «Ψυχικι Υγεία και Ευηωία ςτθν Εργαςία»  

4. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα OΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν αξιοπρεπι εργαςία και τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ προσ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ 

Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

 Κζμα: «Θ αςφάλιςθ ωσ αναγκαίο ςτοιχείο οικονομικισ ανάπτυξθσ» (Τεφχοσ 35ο – 

Σεπτζμβριοσ / Οκτϊβριοσ 2020). 

 «Οικονομικι Ανάπτυξθ και Κλιματικι Αλλαγι», του κ.Bretschger, Κακθγθτι ςτο ETH 

Ηυρίχθσ (Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 

 

https://issuu.com/hrm_aueb/docs/hr_case_study_series_special_edition
https://issuu.com/hrm_aueb/docs/hr_case_study_series_special_edition
https://www.aueb.gr/sites/default/files/hrm/CaseStudySeries/HRcss023/23_HR-css-SpecialEdition.pdf
https://www.aueb.gr/el/hrm/content/hrcases-24-psyhiki-ygeia-kai-eyzoia-stin-ergasia
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ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΕ 

 

«Στόχοσ 9: Δθμιουργία ευζλικτων υποδομϊν, προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ 

εκβιομθχάνιςθσ και προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ» 

1. Κέντρο Επιχειρηματικότητασ & Καινοτομίασ (ACEin) 

Το «Κζντρο Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ (Athens Center for Εntrepreneurship and 

Innovation)», που αποτελεί μονάδα τθσ Δομισ Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ (ΔΑΣΤΑ) 

του ΟΡΑ, ζχει ωσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ καινοτόμου νζασ επιχειρθματικότθτασ για 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ και κζςεισ εργαςίασ. Μζςα από ποικίλεσ δράςεισ, τα επωφελοφμενα 

επιχειρθματικά ςχιματα μποροφν να εκπαιδευτοφν ςτθν πράξθ ςε βαςικά κζματα 

επιχειρθματικότθτασ,  να αξιοποιιςουν υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ (όπωσ ςυγγραφισ 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου, νομικισ, λογιςτικισ και οικονομικισ υποςτιριξθσ) και, τζλοσ, να 

ζχουν τθν ευκαιρία να δικτυωκοφν ςε ζνα διεκνοφσ εμβζλειασ δίκτυο χρθματοδοτϊν. Τα 

προγράμματα που υποςτθρίηει το «ACEin» είναι τα ακόλουκα: 

 Ρρογράμματα “Open Innovation”: Ρρογράμματα που εςτιάηουν ςε νεοςφςτατεσ 

επιχειριςεισ, παρζχοντάσ τουσ πρόςβαςθ ςε ζνα δίκτυο εμπειρογνωμόνων 

(επιχειρθματικοί ςφμβουλοι, επενδυτζσ, βιομθχανία).  

 Διαγωνιςμόσ “Ennovation”: Στόχοσ του διαγωνιςμοφ είναι να επιταχφνει τισ καινοτόμεσ 

ιδζεσ παρζχοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τα εργαλεία που 

απαιτοφνται για να τισ μετατρζψουν ςε δράςθ. 

 Ρρόγραμμα Επιχειρθματικότθτασ “Inter-Departmental Entrepreneurial Assignment 

(IDEA) ”: Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να δϊςει τθν ευκαιρία ςτουσ προπτυχιακοφσ 

φοιτθτζσ του ΟΡΑ να αναπτφξουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ και τον τρόπο ςκζψθσ που 

διζπουν ζνα ςφγχρονο επιχειρθματία. Αρχικά, από κάκε Τμιμα επιλζγονται πζντε 

φοιτθτζσ και εν ςυνεχεία δθμιουργοφνται μεικτζσ δια–τμθματικζσ επιχειρθματικζσ 

ομάδεσ. Οι επιχειρθματικζσ ιδζεσ που καλοφνται οι φοιτθτζσ να αναπτφξουν  είναι 

βαςιςμζνεσ ςτθ «Ρράςινθ Επιχειρθματικότθτα» (Green Entrepreneurship) και πιο 

ςυγκεκριμζνα, γφρω από κζματα βελτίωςθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ Αςτικισ 

Κινθτικότθτασ (Urban Mobility) αλλά και των Αςτικϊν Αποβλιτων (Urban Waste). 

 Υποςτιριξθ του «Κερινοφ Σχολείου Νεανικισ Επιχειρθματικότθτασ (YES program)» ςε 

κζματα καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ. 

 Συνεργάτθσ του «EIT Climate KIC Accelerator», το οποίο επικεντρϊνεται ςτισ κλιματικζσ 

επιπτϊςεισ από τθν εμπορευματοποίθςθ των τεχνολογικϊν επιχειριςεων. Το “ACEin”, 

μζςω αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ, υποςτθρίηει τα νζα ζργα μζςω: α) επιχειρθματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, β) κακοδιγθςθσ για ανάπτυξθ βιϊςιμων μοντζλων 

κλιμάκωςθσ, γ) υλοποίθςθσ του οικονομικοφ προγραμματιςμοφ και δ) πρόςβαςθσ ςε 

δίκτυο ςυνεργατϊν. 

https://acein.aueb.gr/
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2. Πρόγραμμα «Ignite Ideas» 

Το πρόγραμμα ανοικτισ καινοτομίασ «Ignite Ideas» είναι μια πρωτοβουλία τθσ Nestlé Ελλάσ 

με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ νεοφυϊν επιχειριςεων (startups) και καινοτόμων ιδεϊν που 

υλοποιείται με τθν υποςτιριξθ του ACEin του ΟΡΑ. 

Οι ομάδεσ ζχουν τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ επιχειρθματικζσ τουσ προτάςεισ ςε 

διάςτθμα 3 – 4 μθνϊν, αξιοποιϊντασ το δίκτυο και τθν εμπειρία των ςτελεχϊν τθσ εταιρείασ  

Nestlé Ελλάσ, κακϊσ και τθ μεκοδολογία και τθν υποςτιριξθ εξειδικευμζνων μελϊν τθσ 

ομάδασ του ACEin. Οι ομάδεσ, που φτάςουν ςτθν τελικι φάςθ του προγράμματοσ, ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ςχεδιάςουν και να υλοποιιςουν πιλοτικά το προϊόν ι τθν υπθρεςία τουσ ςε 

πραγματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ολοκλθρϊνεται με μια ειδικι εκδιλωςθ κατά τθν 

οποία οι ςυμμετζχοντεσ παρουςιάηουν τισ καινοτόμεσ λφςεισ τουσ. 

3. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ  

 AUEB GEN Z APP Workshop - “Project Setup & Design Thinking”: Θ δράςθ υλοποιικθκε 

με ςκοπό τθν ζρευνα αναγκϊν ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και τθν ανάπτυξθ ιδεϊν με 

τθ μεκοδολογία του “design thinking” για το ςχεδιαςμό εφαρμογισ (app). Θ δράςθ 

πραγματοποιικθκε τον Νοζμβριο του 2021. 

4. Εκδηλώςεισ - Ημερίδεσ 

 Διαδικτυακι εκδιλωςθ με κζμα «Καινοτομία και τεχνολογία για μια πράςινθ, 

ψθφιακι και δίκαιθ ανάκαμψθ»: Θ Ευρωπαϊκι Σφμπραξθ για τθ Μεταβάςθ ςτθν 

Αειφορία («EIT Climate-KIC Hub Greece», «UN SDSN Greece» και εργαςτιριο «ReSEES» 

ΟΡΑ) διοργάνωςε τθ εκδιλωςθ ςτισ 2/11/2020, που είχε ωσ ςκοπό τθν ανταλλαγι 

απόψεων ανάμεςα ςτα οκτϊ Ελλθνικά «KIC» και τθν ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τθ 

φιλοδοξία επιτάχυνςθσ τθσ καινοτομίασ προσ τθν αειφόρο μετάβαςθ τθσ χϊρασ, τθν 

από κοινοφ εφαρμογι τθσ Ατηζντασ 2030 των Θνωμζνων Εκνϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ρράςινθσ Συμφωνίασ, κακϊσ και προσ τθν προετοιμαςία για τθ βιϊςιμθ ανάκαμψθ από 

τθν πανδθμία COVID-19. 

 Δφο θμερίδεσ με κζμα «Θ Καινοτομία ςτθν Ελλάδα ςιμερα και οι φορείσ που τθ 

ςτθρίηουν»: Το ACEin του ΟΡΑ και το πρόγραμμα «NBG Business Seeds» τθσ Εκνικισ 

Τράπεηασ, το «Κζντρο Αρχιμιδθσ» του ΕΚΡΑ, θ «Bayer», θ «Endeavor Greece», το 

«Metavallon», το «Uni.Fund» διοργάνωςαν ςτισ 23/1/2021 και 22/1/022 τισ εν λόγω 

θμερίδεσ, ςτισ οποίε καλφφκθκαν ενότθτεσ που αφοροφςαν: τισ δομζσ ςτιριξθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, τουσ διάφορουσ διαγωνιςμοφσ καινοτομίασ, τα προγράμματα 

επιχειρθματικισ επιτάχυνςθσ και χρθματοδότθςθσ, τουσ κεςμικοφσ φορείσ που 

ςτθρίηουν όλεσ τισ πρωτοβουλίεσ, τουσ οργανιςμοφσ που ενιςχφουν και υποςτθρίηουν 

εςωτερικά καινοτόμεσ δράςεισ και τθν καινοτομία ςε κάκετουσ τομείσ. 

5. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα OΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τισ υποδομζσ, τθ βιϊςιμθ 

βιομθχανοποίθςθ και καινοτομία προσ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 

Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

https://igniteideas.gr/
http://unsdsn.gr/greek-eit-ecosystem-press-release-
http://unsdsn.gr/greek-eit-ecosystem-press-release-
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 «Θ κοινωνικι επιχειρθματικότθτα και θ βιϊςιμθ καινοτομία ωσ αναδυόμενα 

επιχειρθματικά μοντζλα», του κ.Χριςτοδοφλου, Αν.Κακθγθτι του Saint Petersburg State 

University (Τεφχοσ 39ο – Μάιοσ / Αφγουςτοσ 2021). 

 «Θ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ», του κ.Λϊλου, μζλοσ ΔΣ του φορζα Ελλθνικι 

Ραραγωγι – Συμβοφλιο Βιομθχανιϊν για τθν Ανάπτυξθ (Τεφχοσ 40ο – Σεπτζμβριοσ / 

Οκτϊβριοσ 2021). 

ΛΙΓΟΣΕΡΕ ΑΝΙΟΣΗΣΕ  

 

«Στόχοσ 10: Μείωςθ των ανιςοτιτων εντόσ και μεταξφ των χωρϊν» 

1. Επιτροπή Προςβαςιμότητασ ΟΠΑ 

H Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ ζχει ωσ αποςτολι τθ μελζτθ όλων των κεμάτων που 

διαςφαλίηουν τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ των φοιτθτϊν/τριϊν ΑμεΑ, τθν υποβολι ςχετικϊν 

προτάςεων και τον ςυντονιςμό υλοποίθςθσ απαιτοφμενων δράςεων, όπωσ:   

 Καταγραφι αναγκϊν φοιτθτϊν/τριϊν ΑμεΑ. 

 Βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτισ υποδομζσ. 

 Δράςεισ για τθ Διευκόλυνςθ Σπουδϊν. 

 Διαςφάλιςθ Θλεκτρονικισ Ρροςβαςιμότθτασ με αξιοποίθςθ Τεχνολογιϊν 

Ρλθροφορικισ. 

 Ψυχολογικι Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ. 

2. Εφαρμογή Εικονικήσ Περιήγηςησ 

Θ εφαρμογι Εικονικισ Ρεριιγθςθσ (Virtual Walkthrough), που ςχεδιάςτθκε με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο Ρανεπιςτιμιο, 

περιλαμβάνει ειδικι ςιμανςθ των χϊρων του για ΑμEΑ, ςτο πλαίςιο των ενεργειϊν 

Κοινωνικισ Ευκφνθσ του ΟΡΑ. Θ εφαρμογι, είναι διακζςιμθ τθν ιςτοςελίδα του ΟΡΑ και 

παρζχει ςτον επιςκζπτθ τθ δυνατότθτα να περιθγείται ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου, 

να αναηθτά και να βρίςκει υπθρεςίεσ και πλθροφορίεσ, να ενθμερϊνεται για εκδθλϊςεισ 

και δράςεισ που γίνονται ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου, να διαβάηει ενθμερωτικό υλικό 

ςε μορφι text και video με δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ, να παρακολουκεί εκδθλϊςεισ ςε 

ηωντανι μετάδοςθ και άλλεσ πολλζσ δυνατότθτεσ. 

3. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ  

 Μζριμνα για Ρυρόπλθκτουσ - Μζλθ τθσ Κοινότθτασ του ΟΡΑ: Θ διοίκθςθ του ΟΡΑ 

αποφάςιςε να ςτθρίξει τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Ρανεπιςτθμίου που 

τυχόν επλιγθςαν από τισ πυρκαγιζσ το καλοκαίρι του 2021. Συςτάκθκε ειδικι επιτροπι 

ςτο ΟΡΑ, θ οποία επικοινϊνθςε με τα μζλθ τθσ κοινότθτασ του ΟΡΑ που ανικαν ςτουσ 
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πλθγζντεσ και αντιμετϊπιηαν προβλιματα που εμπόδιηαν τθν ομαλι ςυμμετοχι τουσ 

ςτισ εργαςιακζσ ι ακαδθμαϊκζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι  αξιολόγθςε 

τθν κάκε περίπτωςθ ξεχωριςτά και προςπάκθςε να ςυνδράμει ςτο πλαίςιο τθσ 

αποςτολισ του Λδρφματοσ. 

4. Εκδηλώςεισ  

 Διαδικτυακι Ζκκεςθ Ζργων Τζχνθσ «TEPArt AUEB 2022»: Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ 

«Τζχνθ και Εκπαίδευςθ» του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και 

τθσ Εκπαίδευςθσ του ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΣΚΤ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κλικθκαν να 

παρουςιάςουν ςτθν ζκκεςθ ζργων τζχνθσ τα εικαςτικά ζργα που δθμιοφργθςαν ςε 

ομάδεσ με κζμα «Το Bullying στα σχολεία». Θ ζκκεςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 

27/5/2022. 

 Εκδιλωςθ για τα παιδιά του «ΕΜΘ»: Θ ομάδα παραδοςιακϊν χορϊν του ΟΡΑ 

παρουςίαςε χοροφσ από τα νθςιά του Αιγαίου γεμίηοντασ με καλαςςινι αφρα τον χϊρο 

του ςωματείου «ΕΜΘΣ». Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 3 και 4/6/2022 με 

ςκοπό τθ υποδοχι του καλοκαιριοφ. 

5. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα ΟΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν ιςότθτα προσ ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

  «Στο κζατρο για καλό ςκοπό: Με επιτυχία ςτζφκθκε θ δράςθ του ΟΡΑ για τθν ενίςχυςθ 

των Ραιδικϊν Χωριϊν SOS Ελλάδοσ, τθσ κα. Σπανοφ (Τεφχοσ 33ο – Φεβρουάριοσ / 

Μάρτιοσ 2020). 

ΒΙΨΙΜΕ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 

 

«Στόχοσ 11: Πόλεισ χωρίσ αποκλειςμοφσ, αςφαλείσ, διαλλακτικζσ και βιϊςιμεσ» 

1. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ  

 3ο OΡΑ Run: To OΡΑ ςε ςυνεργαςία με τθ Ρεριφζρεια Αττικισ και τθν υποςτιριξθ του 

Ρανελλθνίου Γυμναςτικοφ Συλλόγου διοργάνωςαν ςτισ 31/10/2021 αγϊνα δρόμου 

μζςα ςτο Ράρκο του Ρεδίου του Άρεωσ. Σκοπόσ τθσ διοργάνωςθσ ιταν θ ανάδειξθ του 

Ρεδίου του Άρεωσ ςε χϊρο φιλικό για τουσ πολίτεσ, κακϊσ και θ προϊκθςθ ενόσ 

υγιεινοφ τρόπου ηωισ. Επιπλζον, το «3ο ΟΡΑ Run» εςτίαςε ςτθ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν ανακφκλωςθ, προκειμζνου να ενιςχφςει 

περαιτζρω τον κοινωνικό τθσ αντίκτυπο. 

 Καινοτόμοσ δράςθ «Εκπαίδευςθ, Επιχειρθματικότθτα και Ρολιτιςμόσ» - ακαδθμαϊκά 

ζτθ 2019-20, 2020-21 και 2021-22: Θ δράςθ διοργανϊκθκε τρεισ (3) φορζσ για τα 
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αντίςτοιχα ακαδθμαϊκά ζτθ από το Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και 

τθσ Εκπαίδευςθσ του ΟΡΑ, το Σωματείο «Διάηωμα», το “ACEin” του ΟΡΑ και άλλουσ 

ςυνεργαηόμενουσ φορείσ. Το κζμα που ζπρεπε να αναπτφξουν οι φοιτθτζσ/τριεσ του 

Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ του ΟΡΑ ςτο 

πλαίςιο των εργαςιϊν τουσ ιταν «Ρροτάςεισ αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ 

τθσ Ελευςίνασ ςτο πλαίςιο τθσ Ακθναϊκισ τριλογίασ». Οι φοιτθτζσ εργάςκθκαν ςε 

ομάδεσ, αφοφ πρϊτα παρακολοφκθςαν μια ςειρά επιμορφωτικϊν δράςεων, και ςτο 

τζλοσ βραβεφτθκε θ καλφτερθ ομαδικι εργαςία.   

2. Εκδηλώςεισ - Ημερίδεσ 

 Θμερίδα με κζμα «Ρεριβαλλοντικζσ Ρροκλιςεισ και Δράςεισ ςτο Διμο Φυλισ»: Θ 

θμερίδα διοργανϊκθκε από το ΟΡΑ και το λφκειο Ηεφυρίου ςτισ 25/1/2021. 

 Εκδιλωςθ με κζμα «Καινοτόμεσ προςεγγίςεισ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ πόλθσ τθσ 

Ελευςίνασ 2023: Επιχειρθματικότθτα, Ρολιτιςμόσ και Εκπαίδευςθ»: Θ εκδιλωςθ 

ςυνδιοργανϊκθκε ςτισ 10/7/2021 από το ΟΡΑ, τον Διμο Ελευςίνασ και τθν Κοινωφελι 

Επιχείρθςθ Διμου Ελευςίνασ, με τθν υποςτιριξθ του Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ 

«Ελευςίνα - Ρολιτιςτικι Ρρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ το 2023», και είχε ωσ κεντρικό κζμα 

τισ προτάςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτισ Επιςτιμεσ τθσ 

Αγωγισ και τθσ Εκπαίδευςθσ του ΟΡΑ αναφορικά με τθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ 

αποκζματοσ τθσ πόλθσ τθσ Ελευςίνασ ωσ πολιτιςτικισ πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ το 

2023. 

3. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα ΟΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τισ βιϊςιμεσ πόλεισ και κοινότθτεσ 

προσ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

 «Λάβετε κζςεισ … Το 3ο ΟΡΑ Run είναι γεγονόσ!», τθσ κα.Αδαμοποφλου, φοιτιτρια του 

ΟΡΑ και εκελόντρια ςτθν οργανωτικι ομάδα του 3ου OΡΑ Run (Τεφχοσ 40ο – 

Σεπτζμβριοσ / Οκτϊβριοσ 2021). 

 «Ζξυπνεσ πόλεισ και ανκρωποκεντρικζσ υπθρεςίεσ», τθσ κα.Καλογεράκθ, Κακθγιτρια 

του ΟΡΑ (Τεφχοσ 41ο – Νοζμβριοσ / Δεκζμβριοσ 2021). 

 «OΡΑ Run – Ο αγϊνασ δρόμου που φωτίηει το Ρεδίον του Άρεωσ», των 

κα.Χριςτοδοφλου και κα.Αδαμοποφλου, φοιτθτριϊν του ΟΡΑ και μελϊν οργανωτικισ 

ομάδασ 3ου OΡΑ Run (Τεφχοσ 41ο – Νοζμβριοσ / Δεκζμβριοσ 2021). 
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ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ & ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

 

«Στόχοσ 12: Διαςφάλιςθ προτφπων βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ και παραγωγισ» 

1. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα ΟΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν υπεφκυνθ κατανάλωςθ & 

παραγωγι προσ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του 

ΟΡΑ:  

 Κζμα: «Ακθναϊκι Ηυκοποιία: Βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτθν πράξθ – Επιχειρείν με γνϊμονα 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» (Τεφχοσ 32ο – Δεκζμβριοσ 2019 / Λανουάριοσ 2020). 

 «Αγροτικι επιχειρθματικότθτα και μάρκετινγκ τροφίμων μετά τθν πανδθμία», του 

κ.Κεοδωρίδθ, Αν.Κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν (Τεφχοσ 40ο – Σεπτζμβριοσ / 

Οκτϊβριοσ 2021). 

 «Μεταπανδθμικι αναςυγκρότθςθ με επϊνυμθ παραγωγι», του κ.Μπάλτα, Κακθγθτι 

του ΟΡΑ (Τεφχοσ 40ο – Σεπτζμβριοσ / Οκτϊβριοσ 2021). 

 «Καταναλωτικι ςυμπεριφορά και περιβάλλον – Ρϊσ από το μοντζλο “Ραραγωγι-

Χριςθ-Απόρριψθ” πάμε ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ςτθν κυκλικι οικονομία», του 

κ.Λοφνθ, Ερευνθτι του εργαςτθρίου ELTRUN του ΟΡΑ (Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 

ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ 

 

«Στόχοσ 13: Ανάλθψθ επείγουςασ δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ αλλαγισ του 

κλίματοσ και τισ επιπτϊςεισ τθσ» 

1. τρατηγική για Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 

Το ΟΡΑ, αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, εφαρμόηει από 

τον Λοφνιο του 2008 το ζργο με τίτλο «Στρατθγικι του ΟΡΑ για το Ρεριβάλλον και τθν 

Κλιματικι Αλλαγι». Οι κφριεσ δράςεισ υλοποίθςθσ αυτισ τθσ Στρατθγικισ περιλαμβάνουν: 

 Ειςαγωγι Φυςικοφ Αερίου για το ςφςτθμα κζρμανςθσ του ΟΡΑ: Ολοκλθρϊκθκε θ 

μετάβαςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ του Ρανεπιςτθμίου από πετρζλαιο ςε φυςικό 

αζριο. Ρζρα από τθν εξοικονόμθςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ, ζχει ςθμαντικά 
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περιβαλλοντικά οφζλθ λόγω τθσ χαμθλότερθσ ζνταςθσ εκπομπϊν του φυςικοφ αερίου 

ςε αζρια κερμοκθπίου (Greenhouse Gasses - GHGs), το ςθμαντικότερο από τα οποία 

είναι το διοξείδιο του άνκρακα (CO2). 

 Μείωςθ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ: Ολοκλθρϊκθκε θ αντικατάςταςθ των 

παλαιϊν λαμπτιρων πυρακτϊςεωσ με νζουσ λαμπτιρεσ χαμθλισ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ κατθγορίασ «Α» ςε όλα τα κτιρια του ΟΡΑ. Οι εκπομπζσ ρφπων που 

αποδίδονται ςτθ χριςθ των λαμπτιρων του Ρανεπιςτθμίου μασ μειϊκθκαν κατά 68,26 

τόνουσ CO2 ι κατά ποςοςτό 82%. 

 Δθμιουργία Κζντρων Ανακφκλωςθσ: Θ υλοποίθςθ διεργαςιϊν ανακφκλωςθσ αποτελεί 

κεμελιϊδθ ςυνιςτϊςα τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ μασ. Στο ΟΡΑ ζχουμε 

επικεντρωκεί ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ ανακφκλωςθσ, ςτα πλαίςια των οποίων 

αποκομίηονται ςθμαντικά περιβαλλοντικά οφζλθ: α) ανακφκλωςθ τόνερ και δοχείων 

μελανιοφ, β) ανακφκλωςθ λαμπτιρων, γ) ανακφκλωςθ χαρτιοφ, δ) ανακφκλωςθ 

μπαταριϊν και ε) ανακφκλωςθ τθγανζλαιου. Το Μδρυμα ςυγκεντρϊνει δεδομζνα ςε 

ετιςια βάςθ ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ, τα οποία παρουςιάηονται ςτον παρακάτω 

πίνακα:    

Ανακφκλωςθ ΟΡΑ Ζτοσ 2020 Ζτοσ 2021 

Ανακφκλωςθ καςετϊν γραφίτθ (τόνερ) 262 τόνερ 208 τόνερ 

Ανακφκλωςθ δοχείων μελανιοφ 81 δοχεία 89 δοχεία 

Aνακφκλωςθ μεταχειριςμζνων λαμπτιρων 106 κιλά 0 κιλά 

Ανακφκλωςθ εξαντλθμζνων μπαταριϊν 32 κιλά 40 κιλά 

Ανακφκλωςθ τθγανζλαιου (φοιτθτικι λζςχθ) 1000-1200 κιλά 1000-1200 κιλά 

 Μελζτθ για εφαρμογι πράςινων οροφϊν ςε κτιρια του ΟΡΑ: Οι πράςινεσ οροφζσ είναι 

πλζον μια επιτυχθμζνθ προςπάκεια δθμιουργίασ δροςιάσ και οξυγόνου ςε 

μεγαλουπόλεισ. Εξειδικευμζνθ εταιρία μελετϊν αξιολογεί τα εναλλακτικά ςενάρια, τισ 

δυνατότθτεσ και τισ ςτατικζσ αντοχζσ των κτθρίων, κλπ.  

 Ρρόγραμμα ςυντιρθςθσ ςτόλου κλιματιςτικϊν και αντικατάςταςθσ παλαιϊν ςυςκευϊν 

και ζλεγχοσ ςυςτθμάτων εξαεριςμοφ.  

 Ενςωμάτωςθ οικολογικϊν κριτθρίων ςτισ αγορζσ εξοπλιςμοφ: Απαίτθςθ του 

Ρανεπιςτιμιο είναι οι προμθκευτζσ μασ να ακολουκοφν περιβαλλοντικά φιλικζσ 

διαδικαςίεσ.  

 Ενκάρρυνςθ χριςθσ θλεκτρονικϊν ςυγγραμμάτων & θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ 

μακθμάτων: Θ οικολογικι ςυνείδθςθ επιβάλλει τθ μείωςθ του χαρτιοφ ωσ μζςου 

επικοινωνίασ, όπου αυτό είναι δυνατό, και τθν αντικατάςταςι του από θλεκτρονικά 

μζςα. Στο ΟΡΑ ιδθ χρθςιμοποιείται ευρζωσ θ πλατφόρμα Open eClass από τθν 

Ρανεπιςτθμιακι Κοινότθτα, και γίνεται περαιτζρω ςυςτθματικι προςπάκεια επζκταςθσ 

τθσ χριςθσ νζων τεχνολογιϊν προσ όφελοσ των φοιτθτϊν/τριϊν και του περιβάλλοντοσ. 

 Διαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ειςόδου ςτο ΟΡΑ από άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ: Γίνονται 

μελζτεσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν ευκολία πρόςβαςθσ και τθν αςφάλεια 

κυκλοφορίασ ςτα κτιρια του ΟΡΑ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα εφκολθσ εξόδου ςε 

περίπτωςθ επείγουςασ ανάγκθσ.   
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 Σφνταξθ Κϊδικα Ρεριβαλλοντικισ Δεοντολογίασ: Ζχει ςυνταχκεί από τθν Επιτροπι 

Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ του ΟΡΑ, ο οποίοσ εφαρμόηεται από όλθ τθν 

Ρανεπιςτθμιακι Κοινότθτα. 

2.  Ομάδα εργαςίασ τησ Ευρωπαΰκήσ Πράςινησ υμφωνίασ  

Θ Ομάδα Εργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ρράςινθσ Συμφωνίασ για τθν ενεργειακι μετάβαςθ 

(SDSN European Green Deal Senior Working Group), με επικεφαλείσ τθν κακθγιτρια του 

ΟΡΑ κα.Κουντοφρθ και τον κακθγθτι κ.Sachs, φιλοδοξεί να αναδείξει τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ 

των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (ΣΒΑ) και των πολιτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ρράςινθσ 

Συμφωνίασ και να ειςαγάγει πορείεσ που κα πρζπει να αντικατοπτρίηονται ςτα εκνικά 

προγράμματα των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ και ςτο πολυετζσ δθμοςιονομικό πλαίςιο (ΡΔΡ) τθσ 

ΕΕ 2021-2027. Αυτι θ πρωτοβουλία ςτοχεφει επίςθσ ςτθ διερεφνθςθ του τρόπου με τον 

οποίο το «Ταμείο Ανάκτθςθσ» και θ «Ευρωπαϊκι Ρράςινθ Συμφωνία» κα μποροφςαν να 

δθμιουργιςουν ζνα χαρτοφυλάκιο επενδφςεων, ικανό να υλοποιιςει τθν ατηζντα «ΣΒΑ» 

και τουσ (6) τρόπουσ μετάβαςθσ με βάςθ τισ τελευταίεσ πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ για το νζο 

«Ταμείο Ανάκτθςθσ», το οποίο ζχει μια ςθμαντικι αποςτολι να αντιςτακμίςει τθν 

οικονομικι, κοινωνικι, περιβαλλοντικι και ανκρωπιςτικι ηθμία ςτθν εποχι μετά το COVID. 

3. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ  

 Το Ερευνθτικό Κζντρο "Ακθνά", το δίκτυο «UN SDSN Greece» και το εργαςτιριο 

«ReSEES» του ΟΡΑ ςτο πλαίςιο του «EIT Climate-KIC HUB Greece» ςυνδιοργάνωςαν  

τθν πρωτοβουλία “Climathon”, που είχε ωσ ςτόχο να ενιςχφςει τισ προςπάκειεσ των 

πόλεων και των πολιτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι εκδθλϊςεισ 

που πραγματοποιικθκαν ιταν οι ακόλουκεσ:  

 Το «Thiva Climathon 2020» ςτισ 21/11/2020,  που αφοροφςε τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων και ειδικότερα των ςτερεϊν απορριμμάτων ςτον Διμο Κθβαίων. 

 Το «Corfu Climathon 2020» ςτισ 21/11/2020,  που αφοροφςε τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων και ειδικότερα των ςτερεϊν απορριμμάτων ςτον Διμο Kζρκυρασ. 

 Το «Larisa Climathon 2020» ςτισ 21/11/2020,  που αφοροφςε τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων και ειδικότερα των ςτερεϊν απορριμμάτων ςτον Διμο Λάριςασ. 

 Το «Piraeus Climathon 2020» ςτισ 11/12/2020, που αφοροφςε τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων και ειδικότερα των ςτερεϊν απορριμμάτων ςτον Διμο Ρειραιά. 

4. εμινάρια – ύνοδοι - Ημερίδεσ 

 Διαδικτυακό Σεμινάριο με κζμα «Ρεριβάλλον, Κοινωνία και Εταιρικι Διακυβζρνθςθ»: 

Το διαδικτυακό ςεμινάριο διοργανϊκθκε ςτισ 19/1/2021 από το ΤΑΛΡΕΔ ςε ςυνεργαςία 

με το εργαςτιριο RESEES του ΟΡΑ, το δίκτυο «UN SDSN Greece», το «EIT Climate-KIC 

Hub Greece» και τθ Τράπεηα HSBC Ελλάδοσ.  

 Το ΡΜΣ Στατιςτικισ του ΟΡΑ, προκειμζνου να παρζχει ςυνεχι επιμόρφωςθ και 

ενθμζρωςθ ςτουσ φοιτθτζσ του, διοργάνωςε ςτισ 10/6/2021 το ερευνθτικό ςεμινάριο 

με κζμα: "Monte-Carlo Statistical Methods for Parameter Estimation of the GreenLab 

Plant Growth Model". 

 6θ Ετιςια Σφνοδοσ Βιωςιμότθτασ για τθν ουδετερότθτα του άνκρακα ςτθν Ελλάδα: Το 

ΡΜΣ «ΜΒΑ International» του ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Αειφορίασ 

https://sdsn.eu/european-green-deal-senior-working-group/
https://www.athenarc.gr/en/node/4408
https://www.athenarc.gr/el/news/plisiazei-i-diorganosi-toy-climathon-gia-to-2020
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διοργάνωςαν ςτισ 13/10/2021 τθν 6θ Ετιςια Σφνοδο Βιωςιμότθτασ με κζμα: 

«Ουδετερότθτα του Άνκρακα ςτθν Ελλάδα: Ο νζοσ ςτόχοσ προσ μια Κυκλικι 

Οικονομία».  

 Επιςτθμονικι θμερίδα για τισ ςυνζπειεσ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ για τθν Οικονομία 

και τισ προοπτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομίασ: Το Τμιμα ΔΕΟΣ του ΟΡΑ διοργάνωςε 

ςτισ 6/5/2022 τθν εν λόγω εκδιλωςθ προσ τιμιν των αφυπθρετιςαντων κακθγθτϊν του 

Τμιματοσ κ.Χριςτοδουλάκθ και κ.Ξεπαπαδζα. 

5. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα ΟΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν κλιματικι αλλαγι προσ 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

 Κζμα: «Λςχυρι ςυμμαχία για ζναν βιϊςιμο πλανιτθ: Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ μεταξφ των 

130 τραπεηϊν που υπζγραψαν τισ παγκόςμιεσ Αρχζσ Υπεφκυνθσ Τραπεηικισ» (Τεφχοσ 

32ο – Δεκζμβριοσ 2019 / Λανουάριοσ 2020). 

 «AUEBrecycles: Δράςεισ για το περιβάλλον και μια online πλατφόρμα για τθν 

ανακφκλωςθ. Ρλοφςια και πολφμθνθ θ δράςθ των φοιτθτϊν-εκελοντϊν του ΟΡΑ για 

τθν προςταςία των οικοςυςτθμάτων», τθσ κα.Σουλιϊτθ φοιτιτριασ του ΟΡΑ, μζλουσ 

τθσ Ομάδασ Συντονιςμοφ του AUEB Volunteers (Τεφχοσ 32ο – Δεκζμβριοσ 2019 / 

Λανουάριοσ 2020). 

 «Κλιματικι Αλλαγι και πανδθμία», του κ.Ξεπαπαδζα, Ομότιμου Κακθγθτι του ΟΡΑ 

(Τεφχοσ 37ο – Λανουάριοσ / Φεβρουάριοσ 2021). 

 «Θ εξζλιξθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και το αβζβαιο μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ», του 

κ.Ηερζφου, Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και Εκνικοφ Εκπροςϊπου για τθ 

Κλιματικι Αλλαγι (Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 

 «Κλιματικι Αλλαγι και Μετανάςτευςθ», τθσ κα.Millock, Κακθγιτρια ςτο “Paris School 

of Economics” (Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 

 «Το Κλίμα και τα Σθμεία Καμπισ», του κ. De Zeeuw, Ομότιμου Κακθγθτι ςτο “Tiburg 

University” (Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 

 «Ζνα βαςικό εργαλείο για τθ μετάβαςθ ςε χαμθλζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα: 

Ρράςινα ομόλογα», του κ.Σαρτηετάκθ, Κακθγθτι του Ραν.Μακεδονίασ (Τεφχοσ 42ο – 

Απρίλιοσ 2022). 

 «Άνκρακασ και αζρια του κερμοκθπίου: Κοινωνικό κόςτοσ και τιμολόγθςθ», του 

κ.Ξεπαπαδζα, Ομότιμου Κακθγθτι του ΟΡΑ (Τεφχοσ 42ο – Απρίλιοσ 2022). 
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ΖΨΗ ΣΟ ΝΕΡΟ 

 

«Στόχοσ 14: Διατιρθςθ και αειφόροσ χριςθ των ωκεανϊν, των καλαςςϊν και των 

καλάςςιων πόρων» 

1. Δράςεισ ΟΠΑ ςε ςυνεργαςία με Ίδρυμα Λαςκαρίδη  

Στο πλαίςιο του μνθμονίου ςυνεργαςία του ΟΡΑ με το Κοινωφελζσ Μδρυμα «Αικατερίνθ 

Λαςκαρίδθ» υλοποιικθκαν οι ακόλουκεσ δράςεισ για το 2020:  

 «Μπορϊ Χωρίσ Ρλαςτικό»: Με τθν επιμζλεια τθσ ομάδασ «Ρλαςτικά Μιασ Χριςθσ» και 

τθν υπογραφι όλων των μελϊν του Δικτφου, δθμιουργικθκε μια ολοκλθρωμζνθ 

καμπάνια επικοινωνίασ με ςτόχο τθ μείωςθ των πλαςτικϊν μίασ χριςθσ. Με κεντρικό 

μινυμα «Μπορϊ Χωρίσ Ρλαςτικό», θ καμπάνια ςτόχευε ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των 

πολιτϊν ςχετικά με τθν ανυπολόγιςτθ ηθμιά που προκαλείται ςτο καλάςςιο, κυρίωσ, 

περιβάλλον από τθ χριςθ πλαςτικϊν με περιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ (ποτιρια, 

καλαμάκια, ςακοφλεσ κ.ά.). Ωσ λφςθ ςτο πρόβλθμα προτείνεται θ αντικατάςταςι τουσ 

από εναλλακτικά αντικείμενα, επαναχρθςιμοποιοφμενα και φιλικά προσ το περιβάλλον.  

 «Μζνουμε υγιείσ, προςτατεφουμε το περιβάλλον»: Δθμιουργικθκαν γραφιματα 

(infographics) και κινοφμενα ςχζδια (animations) από το «Δίκτυο Συνεργαςίασ για το 

καλάςςιο περιβάλλον» για το πωσ μποροφμε να προςτατεφουμε τθν υγεία μασ και το 

περιβάλλον ταυτόχρονα και ςτθν εποχι τθσ πανδθμίασ.  

 Διαδικτυακι θμερίδα «Το περιβάλλον ςτθν εποχι τθσ πανδθμίασ»: Το «Δίκτυο 

Συνεργαςίασ Για Το Καλάςςιο Ρεριβάλλον» διοργάνωςαν ςτισ 9/12/2020 τθν εν λόγω 

διαδικτυακι θμερίδα. Στόχοι τθσ θμερίδασ ιταν θ διερεφνθςθ των αντιλιψεων για τθν 

αξία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ, θ επίδραςθ τθσ πανδθμίασ ςτον 

ςχεδιαςμό και ςτθ δραςτθριοποίθςθ περιβαλλοντικϊν οργανιςμϊν και φορζων, θ 

περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ςτθ νζα πραγματικότθτα, κακϊσ και οι προοπτικζσ για τθν 

επόμενθ μζρα. Στισ κεματικζσ ςυηθτιςεισ ςυμμετείχαν επιςτιμονεσ από όλο το 

περιβαλλοντικό φάςμα, εκπρόςωποι περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων και φορζων, 

εκπαιδευτικοί, κακϊσ και ςτελζχθ κοινωφελϊν ιδρυμάτων.  

2. Δράςεισ – Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ  

 «Ραγκόςμια ςτρογγυλι τράπεηα για τθ βιϊςιμθ ναυτιλία και λιμάνια»: Θ  

πρωτοβουλία του δικτφου «UN SDSN Greece», ςτο οποίο μζλοσ είναι το ΟΡΑ, ςτοχεφει 

να φζρει κοντά ερευνθτζσ και προγραμματιςτζσ τεχνολογίασ, ναυπθγοφσ, πλοιοκτιτεσ, 

λιμάνια, υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ και πολιτικοφσ, από όλο τον κόςμο 

προκειμζνου να εργαςτοφν ςε τεχνολογικζσ και πολιτικζσ καινοτομίεσ που επιδιϊκουν 

κακαρζσ μθδενικζσ εκπομπζσ ςτον ναυτιλιακό τομζα ζωσ το 2050.  

https://ae4ria.org/directory2/roundtable-for-sustainable-shipping-and-ports/
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 Ρρωτοβουλία των 4 καλαςςϊν: Θ πρωτοβουλία των δικτφων «UN SDSN Greece», ςτο 

οποίο είναι μζλοσ το ΟΡΑ, και «UN SDSN Black Sea» κα βαςιςτεί ςε ζργα ζρευνασ και 

επίδειξθσ, που αναπτφχκθκαν από τθν ομάδα και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ ςε όλο τον 

κόςμο, ενϊ κα ακολουκιςει μια προςζγγιςθ «προζλευςθσ προσ τθ κάλαςςα» 

ξεκινϊντασ από τισ λεκάνεσ απορροισ ποταμϊν και ςυνεχίηοντασ ςτα παράκτια και 

καλάςςια οικοςυςτιματα, κακϊσ και τισ κοινωνίεσ των οποίων το βιοτικό επίπεδο 

εξαρτάται από αυτά τα οικοςυςτιματα. Θ πρωτοβουλία ςτοχεφει ςτθν: α) ζρευνα, β) 

εκπαίδευςθ, γ) διαχείριςθ δεδομζνων, δ) καινοτομία και ςτ) ςυςτάςεισ πολιτικισ για 

τθν υποςτιριξθ τθσ βιϊςιμθσ μπλε ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι.  

3. Εκδηλώςεισ - υνεδρίεσ 

 Συνεδρίεσ με κζμα τθ «βιϊςιμθ ναυτιλία και λιμάνια»: Οι ςυνεδρίεσ διοργανϊκθκαν 

από το δίκτυο «UN SDSN Greece», ςτο οποίο είναι μζλοσ το ΟΡΑ. Θ 1θ ςυνεδρία  

πραγματοποιικθκε ςτισ 31/7/2020 και ειςιγαγε τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο εν λόγω 

ηιτθμα και ςτουσ ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Θ 2θ ςυνεδρία πραγματοποιικθκε ςτισ 

31/8/2020 και επικεντρϊκθκε ςτισ αλλαγζσ ςτο χϊρο τθσ ναυτιλίασ και ςτισ κυριότερεσ 

προκλιςεισ των λιμζνων. Θ 3θ ςυνεδρία πραγματοποιικθκε ςτισ 30/9/2020 και 

επικεντρϊκθκε ςτθν κυκλικι οικονομία και τθν ενεργειακι μετάβαςθ. Θ 4θ ςυνεδρία 

πραγματοποιικθκε ςτισ 30/10/2020 και εςτίαςε ςτο λιμάνι του Ρειραιά με απϊτερο 

ςτόχο τον ςυν-ςχεδιαςμό ενόσ βιϊςιμου μελλοντικοφ οράματοσ και τον εντοπιςμό 

τεχνολογικϊν λφςεων και χαρτοφυλακίων χρθματοδοτικϊν εργαλείων που μποροφν να 

υποςτθρίξουν τα προςδιοριςμζνα μονοπάτια προσ το μελλοντικό όραμα. 

 Συνεδρία με κζμα «Βιϊςιμθ μπλε ανάπτυξθ: ναυτιλία και λιμάνια»: Το δίκτυο «UN 

SDSN Greece», ςτο οποίο είναι μζλοσ το ΟΡΑ, φιλοξζνθςε τθν παραπάνω ςυνεδρία ςτο 

Διεκνζσ Συνζδριο για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (ICSD) 21/9/2020. 

 Εκδιλωςθ για Ρρωτοβουλία «UN SDSN Blue Growth»: Θ εκδιλωςθ διοργανϊκθκε για 

1θ φορά από τα δίκτυα «UN SDSN Greece», «UN SDSN Black Sea», «UN SDSN 

Mediterranean» και «UN SDSN Europe» ςτισ 26/4/2021. Θ νζα πρωτοβουλία ςτοχεφει 

να ςυγκεντρϊςει το ζργο των Εκνικϊν και Ρεριφερειακϊν Δικτφων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθ 

«SDSN» που ςχετίηεται με τθν «Μπλε Ανάπτυξθ». Κα ειςάγει μια ετιςια ζκκεςθ για τισ 

τεχνολογικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ οδοφσ μετάβαςθσ για τθν εφαρμογι τθσ 

Ατηζντασ 2030 ςτισ κάλαςςεσ και τουσ ωκεανοφσ.  

4. Εφημερίδα OΠΑ News  

Θ εφθμερίδα ΟΡΑ News παρουςίαςε κζματα ςχετικά με τθν διατιρθςθ και αειφόροσ χριςθ 

των καλαςςϊν και των καλάςςιων πόρων προσ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 

Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ:  

 «Κακαριςμόσ ακτισ από εκελοντζσ του ΟΡΑ», τθσ κα.Κοπανίδθ, φοιτιτρια του ΟΡΑ και 

μζλουσ τθσ Ομάδασ Συντονιςμοφ του AUEB Volunteers (Τεφχοσ 34ο – Λοφνιοσ / 

Αφγουςτοσ 2020). 

https://ae4ria.org/directory2/un-sdsn-sustainable-euro-asian-seas-initiative/
http://unsdsn.gr/first-meeting-of-the-global-roundtable-for-sustain
http://unsdsn.gr/second-meeting-of-the-global-roundtable-for-sustai
http://unsdsn.gr/third-meeting-of-the-global-roundtable-for-sustain
http://unsdsn.gr/fourth-meeting-of-the-global-roundtable-for-sustai
http://www.unsdsn.gr/8th-annual-international-conference-on-sustainable
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ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΚΑΙ ΙΦΤΡΟΙ ΘΕΜΟΙ 

 

«Στόχοσ 16: Προϊκθςθ δίκαιων, ειρθνικϊν και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνιϊν» 

1. Αποςτολή, Όραμα, Αξίεσ  

Θ αποςτολι, το όραμα και οι αξίεσ του Ρανεπιςτθμίου είναι οι εξισ:  

 Αποςτολι: Το ΟΡΑ είναι πανεπιςτιμιο του δθμόςιου τομζα και αποςτολι του είναι θ 

παραγωγι και διάδοςθ γνϊςθσ ςε τομείσ που υπθρετοφν τθν εκνικι και τθ διεκνι 

οικονομία και κοινωνία, κακϊσ και θ διάπλαςθ υπεφκυνων πολιτϊν ικανϊν να 

δθμιουργιςουν, να προςφζρουν, να ςυμμετζχουν και να θγοφνται ςτο ευρφτερο 

διεκνζσ περιβάλλον. 

 Πραμα: Ρρότυπο Ρανεπιςτιμιο το οποίο κα λειτουργεί ωσ διακεκριμζνθ και ςυνεκτικι 

ακαδθμαϊκι κοινότθτα παραγωγισ υψθλισ ποιότθτασ ζρευνασ και εκπαίδευςθσ που, 

εναρμονιηόμενθ με τισ πλζον υψθλζσ προδιαγραφζσ ακαδθμαϊκισ αριςτείασ και 

εξωςτρζφειασ, κα διακζτει ιςχυρι παρουςία ςτον διεκνι ακαδθμαϊκό χϊρο και κα 

προςεγγίηει αποτελεςματικά τισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ τθσ οικονομίασ και τθσ 

κοινωνίασ. 

  Αξίεσ: Οι αξίεσ που πρεςβεφει το Μδρυμα είναι οι ακόλουκεσ: 

 Αριςτεία: θ υψθλι ποιότθτα θ οποία χαρακτθρίηει το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν 

και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του Λδρφματοσ. 

 Ακαδθμαϊκι ελευκερία & δεοντολογία: θ ελευκερία ςτθ ςκζψθ, ςτον διάλογο και 

ςτθν ζκφραςθ θ οποία ςυνάδει με τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ θκικισ, τθσ 

ακεραιότθτασ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και, εν γζνει, με τθν ελευκερία ανάπτυξθσ τθσ 

προςωπικότθτασ. 

 Καινοτομία: θ δθμιουργία, ανάπτυξθ και εφαρμογι ιδεϊν που μετατρζπονται ςε 

νζεσ υπθρεςίεσ και διαδικαςίεσ ςυνειςφζροντασ ςτθν παραγωγι και αξιοποίθςθ 

τθσ ζρευνασ. 

 Εξωςτρζφεια: θ ςυμμετοχι του Λδρφματοσ μζςω εκνικϊν και διεκνϊν 

ςυνεργαςιϊν ςε δίκτυα παραγωγισ και διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

ανοικτισ κοινωνίασ. 

 Κοινωνικι Ευκφνθ: θ ςυνειςφορά του Ρανεπιςτθμίου μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 

ζρευνασ, τθσ κατάρτιςθσ, των δθμοςίων εκδθλϊςεων και άλλων ποικίλων δράςεϊν 

του ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ευθμερία. 

2. Επιτροπή Παραπόνων & Διευθέτηςησ Διαφορών 

Θ Επιτροπι αναλαμβάνει τθ διευκζτθςθ διαφορϊν μεταξφ μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ 

κοινότθτασ φςτερα από ςχετικι αίτθςθ κάκε ενδιαφερόμενου ι του Ρρφτανθ. Επιπρόςκετα, 
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ο Ρρφτανθσ μπορεί να ηθτιςει τθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ για κζματα ςχετικά με πεικαρχικά 

αδικιματα. 

3. Επιτροπή Δεοντολογίασ  

Το ΟΡΑ ζχει ςυγκροτιςει «Επιτροπι Δεοντολογίασ», θ οποία ζχει τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ: 

 Καταρτίηει «Κϊδικα δεοντολογίασ και καλισ πρακτικισ» για ακαδθμαϊκά, διοικθτικά και 

ερευνθτικά κζματα. 

 Διαςφαλίηει τθν τιρθςθ και εφαρμογι των κανόνων δεοντολογίασ εκ μζρουσ όλων των 

μελϊν του Λδρφματοσ και διαπιςτϊνει παραβάςεισ αυτϊν. 

 Συντάςςει ετιςια ζκκεςθ ωσ προσ τθν τιρθςθ και εφαρμογι ι τθν ανάγκθ 

ανακεϊρθςθσ των κανόνων δεοντολογίασ. 

 Εξετάηει αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ζγγραφθ αναφορά καταγγελία φοιτθτϊν, μελϊν 

ακαδθμαϊκοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν παράβαςθ των κανόνων του κϊδικα δεοντολογίασ ι 

διερευνά ςχετικά περιςτατικά φςτερα από εντολι του Ρρφτανθ. Αν διαπιςτωκεί 

παράβαςθ των κανόνων δεοντολογίασ ι κατά τθ διερεφνθςθ διαπιςτωκεί τζλεςθ 

πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, αποςτζλλει το ςχετικό πόριςμα ςτον Ρρφτανθ, 

προκειμζνου να αξιολογιςει το περιςτατικό και να διενεργιςει τα νόμιμα. 

4. Επιτροπή Ηθικήσ & Δεοντολογίασ τησ Έρευνασ 

Αποςτολι τθσ «Επιτροπισ Θκικισ & Δεοντολογίασ τθσ Ζρευνασ» είναι να παρζχει, ςε θκικό 

και δεοντολογικό επίπεδο, εγγφθςθ αξιοπιςτίασ των ερευνθτικϊν ζργων που διεξάγονται 

ςτο ΟΡΑ και ςτον ΕΛΚΕ/ΟΡΑ. Θ Επιτροπι ελζγχει, επίςθσ, τθν τιρθςθ των γενικά 

παραδεδεγμζνων αρχϊν τθσ ακεραιότθτασ τθσ ζρευνασ και των κριτθρίων τθσ ορκισ 

επιςτθμονικισ πρακτικισ.  

5. Φρήςη λογιςμικού λογοκλοπήσ “Turnitin”  

Το OΡΑ ζχει άδεια απεριόριςτθσ χριςθσ του λογιςμικοφ λογοκλοπισ “Turnitin”, το οποίο 

δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ διδάςκοντεσ του Λδρφματοσ να επαλθκεφουν τθν αυκεντικότθτα 

και τθν πρωτοτυπία των εργαςιϊν των φοιτθτϊν τουσ. 

6. Εκδηλώςεισ  

 Εκδιλωςθ για τθν καταπολζμθςθ των καρτζλ: Στο πλαίςιο ςυνεργαςίασ τθσ  Επιτροπισ 

Ανταγωνιςμοφ και του ΟΡΑ πραγματοποιικθκε εκδιλωςθ ςτισ 13/4/2022, ςτθν οποία  

βραβεφτθκαν οι καλφτερεσ εργαςίεσ φοιτθτϊν με αντικείμενο τον ςχεδιαςμό 

καμπάνιασ για τθν καταπολζμθςθ των καρτζλ.  

https://rc.aueb.gr/el/static/ethics
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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ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΦΟΤ 

 

«Στόχοσ 17: Αναηωογόνθςθ τθσ παγκόςμιασ ςυνεργαςίασ για τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ» 

1. CSR Hellas 

Το ΟΡΑ ζχει υπογράψει από το 2012 μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με το “Ελλθνικό Δίκτυο για τθν 

Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (CSR Hellas)” με το ςτόχο τθν ςυνεργαςία και ανταλλαγι 

γνϊςεων και εμπειριϊν μεταξφ του επιχειρθματικοφ κόςμου και τθσ ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ του ΟΡΑ ςχετικά με κζματα κοινωνικισ ευκφνθσ. Σε αυτό το πλαίςιο 

ςυνεργαςίασ ςτελζχθ του “CSR Hellas” κάνουν παρουςιάςεισ και ςεμινάρια ςτουσ φοιτθτζσ 

του ΟΡΑ και ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικά προγράμματα που αναλαμβάνουν μζλθ ΔΕΡ του 

ΟΡΑ.  

2. United Nations Global Compact 

Από το Μάρτιο του 2013 το ΟΡΑ ςυμμετζχει ςτο Ακαδθμαϊκό Δίκτυο «United Nations 

Global Compact (UNGC)» και αςπάηεται ςτισ αρχζσ του «Οικουμενικοφ Συμφϊνου». Στθν 

Ελλάδα το τοπικό δίκτυο του «UNGC» είναι το «Global Compact Network Hellas», το 

οποίο υποςτθρίηει τισ επιχειριςεισ να κατανοιςουν τι ςθμαίνει υπεφκυνθ 

επιχειρθματικότθτα μζςω ειδικϊν εργαλείων και καλϊν πρακτικϊν, ενιςχφει τθ ςχετικι 

μάκθςθ, τον διάλογο, τθ ςυλλογικι δράςθ και τισ ςυνεργαςίεσ, αποτελϊντασ παράλλθλα 

πφλθ δικτφωςθσ των επιχειριςεων με άλλεσ επιχειριςεισ, τθν τοπικι κοινωνία, φορείσ 

τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν και ΜΚΟ, τθν κυβζρνθςθ και τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα με 

ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ των δεςμεφςεων για υπεφκυνθ δράςθ ςτθ λειτουργία τουσ.  

3. Principles for Responsible Management Education 

Από τον Φεβρουάριο του 2013, το ΟΡΑ ςυμμετζχει ςτθν πρωτοβουλία “Principles for 

Responsible Management Education (PRME)”. Το PRME απευκφνεται ςε Σχολζσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων και Ρανεπιςτιμια που κζλουν να προςαρμόςουν ςταδιακά τα 

προγράμματα ςπουδϊν τουσ, τθν ζρευνα, τισ μεκοδολογίεσ διδαςκαλίασ και τισ 

ςτρατθγικζσ τουσ, ζχοντασ ωσ βάςθ τθν εταιρικι ευκφνθ και βιωςιμότθτα (CSR). 

4. Νοςοκομείο Παίδων  
Το ΟΡΑ, ςτο πλαίςιο των ανκρωπιςτικϊν εκδθλϊςεων, διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με το 

Νοςοκομείο Ραίδων Ακθνϊν «Ραναγιϊτου & Αγλαΐασ Κυριακοφ», εκελοντικζσ  αιμοδοςίεσ 

ςτο χϊρο του Ρανεπιςτθμίου. Στο πλαίςιο των εκδθλϊςεων ςυμμετζχουν πολλά μζλθ τθσ 

Ρανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του ΟΡΑ. Συνολικά, πραγματοποιικθκαν πζντε (5) 

εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ κατά τθ περίοδο 2020-22: α) Μάιο και Δεκζμβριο του 2020, β) 

Μάιο και Δεκζμβριο του 2021 και γ) Μάιο του 2022.  

https://csrhellas.org/synergasies/
https://csrhellas.org/synergasies/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.unprme.org/
http://www.unprme.org/
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5. Global Sustain 

Το «ΡΜΣ MBA International» είναι μζλοσ του «Global Sustain» από το 2010. Θ εταιρεία 

«Global Sustain» προςφζρει καινοτόμεσ υπθρεςίεσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν 

αειφορία, τθν εταιρικι υπευκυνότθτα, τθν πράςινθ οικονομία, τισ υπεφκυνεσ επενδφςεισ, 

τθν επιχειρθματικι θκικι και αριςτεία, τθ διαφάνεια, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθ 

λογοδοςία. Το «ΡΜΣ MBA International» ςυμμετζχει ςτισ εκδθλϊςεισ, ενθμερϊνεται και 

ενθμερϊνει για δράςεισ κοινωνικισ υπευκυνότθτασ και ςτθρίηει τισ πρωτοβουλίεσ του 

«Global Sustain».  

6. Κοινωφελέσ Ίδρυμα «Αικατερίνη Λαςκαρίδη (ACLCF)» 
Το ΟΡΑ ζχει υπογράψει μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με το Κοινωφελζσ Μδρυμα «Αικατερίνθ 

Λαςκαρίδθ (ACLCF)», από τον Λανουάριο του 2018 ζωσ και τον Σεπτζμβριο του 2023, 

προκειμζνου το Ρανεπιςτιμιο να ςυμμετάςχει ςτο «Δίκτυο Συνεργαςίασ Για Το Καλάςςιο 

Ρεριβάλλον». Το ΟΡΑ και το Κοινωφελζσ Μδρυμα Λαςκαρίδθ αναπτφςςουν από κοινοφ 

δραςτθριότθτεσ και ςυνεργαςίεσ με τα λοιπά μζλθ του Δικτφου για τθν προςταςία τθσ 

κάλαςςασ, με κζντρο αναφοράσ τθν Ελλάδα και τθ Μεςόγειο (κακαριςμοί ακτϊν, Γαλάηια 

Οικονομία, πλαςτικά μιασ χριςθσ και κεςμικζσ αλλαγζσ και «lobbying»).  

7. EIT Climate-KIC Hub Greece  
Το «Εργαςτιριο Ζρευνασ ςτθν Κοινωνικοοικονομικι και Ρεριβαλλοντικι Αειφορία 

(ReSEES)» του ΟΡΑ ζχει υπογράψει μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με το «EIT Climate-KIC Hub 

Greece» από το 2018. Το «EIT Climate-KIC Hub Greece» είναι μζροσ του «EIT Climate-KIC», 

το οποίο χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο Καινοτομίασ και Τεχνολογίασ (EIT), 

με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ για το κλίμα ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Το «EIT 

Climate-KIC Hub Greece» ςυντονίηεται από τθν κακθγιτρια του ΟΡΑ, κα. Κουντοφρθ, και 

αποτελείται από μια κοινοπραξία διαφόρων οργανιςμϊν ςτθν Ελλάδα.  

8. UN SDSN Greece 
Το ΟΡΑ είναι μζλοσ του «Ελλθνικό Δίκτυο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ των Θνωμζνων Εκνϊν 

(UN SDSN Greece)», που ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ πρακτικϊν λφςεων για τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ, κακϊσ και τθν εφαρμογι των 17 Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. Ραράλλθλα, το 

ΟΡΑ είναι φορζασ φιλοξενίασ του «UN SDSN Greece», το οποίο είναι μζρουσ του 

παγκόςμιου δικτφου «UN SDSN». Επιπλζον, το «Εργαςτιριο Ζρευνασ ςτθν 

Κοινωνικοοικονομικι και Ρεριβαλλοντικι Αειφορία (ReSEES)» του ΟΡΑ ζχει υπογράψει 

μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με το «UN SDSN Greece», ςτο οποίο θ κακθγιτρια του ΟΡΑ, 

κα.Κουντοφρθ είναι ςυμπρόεδροσ.   

9. UN SDSN, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και Ακαδημία Αθηνών 

Το «Δίκτυο λφςεων για τθ βιϊςιμθ Ανάπτυξθ των Θνωμζνων Εκνϊν (UN SDSN)», το ΟΡΑ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του εργαςτθρίου «ReSEES» του ΟΡΑ), το Ερευνθτικό Κζντρο 

«Ακθνά» και τθν Ακαδθμίασ Ακθνϊν υπζγραψαν δεκαετζσ μνθμόνιο ςυνεργαςίασ (2022-

2032) με ςτόχο να λθφκοφν μζτρα για τθ μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Το «SDSN Climate Hub» ζχει ωσ  αποςτολι να παρζχει επιςτθμονικζσ ςυμβουλζσ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ κρίςθσ, ενϊ κα χρθςιμοποιιςει όλα τα δεδομζνα, τθ γνϊςθ 

και τισ τεχνολογίεσ που παρζχονται από εμπειρογνϊμονεσ ςε διάφορουσ τομείσ για τθν 

https://globalsustain.org/members/
https://climate-kic-hub-greece.org/
https://climate-kic-hub-greece.org/
http://www.unsdsn.gr/
http://www.unsdsn.gr/
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εφαρμογι ςχεδίων δράςθσ για κάκε χϊρα. Οι τομείσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων 

μπορεί να περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ ενδεικτικζσ δράςεισ: 1) Ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν 

που κα επιταχφνουν τθ μετάβαςθ ςτθ βιωςιμότθτα. 2) Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν προτάςεων 

και ςυνεργαςία ςε ερευνθτικά ζργα. 3) Συγγραφι επιςτθμονικϊν εργαςιϊν, βιβλίων και 

πολιτικϊν. 4) Διοργάνωςθ ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων. 5) Διεξαγωγι μακθμάτων και 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. 

10. Ερμήσ 

Το ΟΡΑ και το Ρανελλινιου Σωματείου Γονζων, Κθδεμόνων & Φίλων με Αναπθρίεσ με τθν 

επωνυμία «Ερμισ» υπζγραψαν μνθμόνιο ςυνεργαςίασ, που είναι ςε ιςχφ από τον 

Φεβρουάριο του 2022 ζωσ και τον Φεβρουάριο του 2024, και περιγράφει μια ςειρά κοινϊν 

πρωτοβουλιϊν που αποςκοποφν ςτθν ανάδειξθ αξιϊν και ςτάςεων, όπωσ θ ιςότιμθ 

μεταχείριςθ, θ δικαιοςφνθ, θ αξιοκρατία, ο εκελοντιςμόσ και ο ςεβαςμόσ ςτθ 

διαφορετικότθτα.  

11. Δήμοσ Αθηναίων 

Το ΟΡΑ και ο Διμοσ Ακθναίων υπζγραψαν μνθμόνιο ςυνεργαςίασ, που είναι ςε ιςχφ από 

τον Νοζμβριοσ του 2020 ζωσ και τον Νοζμβριο του 2022, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ  κοινϊν 

πρωτοβουλιϊν για τθ διαςφνδεςθ τθσ ερευνθτικισ και εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ του 

Ρανεπιςτθμίου με τθν αγορά εργαςίασ και τθν επιχειρθματικότθτα κακϊσ και ςτθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ςυνεργαςίασ περιλαμβάνει: 

 Ρρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν του ΟΡΑ ςτον Διμο Ακθναίων. 

 Συνδιοργάνωςθ Δράςεων Ακαδθμαϊκοφ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ τθσ 

Δομισ Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ του ΟΡΑ υπό τθν αιγίδα του Διμου Ακθναίων. 

 Συνδιοργάνωςθ Θμερίδασ για τθν Επιχειρθματικότθτα.  

 Συνεργαςία για τον αγϊνα δρόμου «ΟΡΑ Run».  

 Δόμθςθ, μζςω του ΚΕΔΛΒΛΜ του ΟΡΑ,  ςτοχευμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για 

τισ υπθρεςίεσ και το προςωπικό του Διμου Ακθναίων.  

 Συνεργαςία ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ςε προγράμματα 

ανακφκλωςθσ  χαρτιοφ που απορρίπτει το ΟΡΑ. Θ εν λόγω ςυνεργαςία υπογράφθκε με 

νζο πρωτόκολλο και ζχει ιςχφ από τον Μάιο του 2021 ζωσ και τον Μάιου του 2024 με 

ςκοπό τθν: α) μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ λόγω τθσ μείωςθσ του μεγάλου 

όγκου χάρτινων απορριμμάτων, β) ενίςχυςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ των εργαηόμενων και των φοιτθτϊν του ΟΡΑ και γ) αξιοποίθςθ του 

άχρθςτου χαρτιοφ με τθν ανακφκλωςθ του και τθν παραγωγι νζων οικολογικϊν 

υποπροϊόντων.  

12. Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο και Δήμοσ Αθηναίων 
Το ΟΡΑ, το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο και ο Διμοσ Ακθναίων υπζγραψαν πενταετζσ 

μνθμόνιο ςυνεργαςίασ (2022-2027) με ςτόχο τθ ςτιριξθ τθσ καινοτομίασ και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ. Θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία κα οδθγιςει ςτθ 

δθμιουργία νζων διεπιςτθμονικϊν ομάδων που κα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν 

επιχειρθματικι επιτάχυνςθ και ϊςμωςθ με τθν αγορά. 
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13. Εμπορικόσ ύλλογοσ Αθηνών 

Το ΟΡΑ και ο Εμπορικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν υπζγραψαν μνθμόνιο ςυνεργαςίασ, το οποίο 

είναι πενταετισ διάρκειασ (Απρίλιοσ 2021 – Απρίλιοσ 2026), και περιγράφει μια ςειρά 

πρωτοποριακϊν κοινϊν πρωτοβουλιϊν που αφοροφν ςτθν καινοτομία, ςτον ψθφιακό 

εκςυγχρονιςμό των εμπορικϊν επιχειριςεων, ςτθν υποςτιριξι τουσ, αλλά και ςτθ ςφνδεςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ με τθν απαςχόλθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. Το πρόγραμμα ςυνεργαςίασ περιλαμβάνει: 1) Συνεργαςία για τον 

ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων ανοικτισ καινοτομίασ, 2) Εκπόνθςθ 

ερευνθτικϊν μελετϊν, 3) Ρροςφορά πρακτικισ άςκθςθσ ςε φοιτθτζσ του ΟΡΑ, 4) 

Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων και κακοδιγθςθ για τουσ επαγγελματίεσ πάνω 

ςτθν υλοποίθςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ και τθν επιλογι κατάλλθλου προςωπικοφ βάςει των 

αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ, 5) Ρρότυπεσ Ομάδεσ Δράςεισ για τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων 

με τθν υποςτιριξθ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ του ΟΡΑ και 6) Ανταλλαγι /αμοιβαίεσ 

επιςκζψεισ μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του ΟΡΑ και ςτελεχϊν των εμπορικϊν 

επιχειριςεων. 

14. ύνδεςμοσ Επιχειρήςεων και Βιομηχανιών 

Το ΟΡΑ και ο «Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ)» υπζγραψαν μνθμόνιο 

ςυνεργαςίασ, που είναι ςε ιςχφ από τον Νοζμβριοσ του 2021 ζωσ και τον Νοζμβριο του 

2025, και ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ ςφγχρονων δεξιοτιτων, που είναι απαραίτθτεσ για τθ 

ψθφιακι και πράςινθ μετάβαςθ των επιχειριςεων, αλλά και τθ δυνατότθτα 

μεταςχθματιςμοφ τθσ ζρευνασ που παράγεται ςτο ΟΡΑ, ςε καινοτόμα προϊόντα και 

υπθρεςίεσ. Θ ςυνεργαςία ΟΡΑ και ΣΕΒ εςτιάηει ςτα ακόλουκα ηθτιματα: 1) Ρρόγραμμα 

«Εφαρμοςμζνθ Διδακτορικι Ζρευνα»: Το 50% του προγράμματοσ ςυγχρθματοδοτείται από 

τισ επιχειριςεισ και ςτοχεφει ςτθν διαςφνδεςθ τθσ ζρευνασ ςτο ΟΡΑ με τισ ανάγκεσ 

βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μελϊν του ΣΕΒ, ειδικά τθσ βιομθχανίασ. 2) 

«Διαςφνδεςθ με τθν ζρευνα» με αναλφςεισ και μελζτεσ ςε κζματα βιομθχανίασ. 3) 

«Διαςφνδεςθ με τθ Βιομθχανία» μζςω πρακτικισ άςκθςθσ για φοιτθτζσ του ΟΡΑ από τισ 

επιχειριςεισ-μζλθ του ΣΕΒ. 4) «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων» με εξειδικευμζνα προγράμματα 

του ΟΡΑ. 5) «Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ» με εκπαιδευτικά προγράμματα για ςτελζχθ 

επιχειριςεων. 6) «Διαςφνδεςθ με τθν καινοτομία» μζςω προγραμμάτων, για νεοφυείσ, 

αλλά και υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ μζςα από τισ υπθρεςίεσ του Κζντρου 

Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ του ΟΡΑ. 7) Διαςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ. 8) 

«Ανταλλαγι Τεχνογνωςίασ» μεταξφ των δφο οργανιςμϊν.  

15. ύνδεςμοσ Επιχειρήςεων και Βιομηχανιών Πελοποννήςου & 

Δυτικήσ Ελλάδοσ 

Το ΟΡΑ και ο «Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Ρελοποννιςου & Δυτικισ 

Ελλάδασ (ΣΕΒΡΕ&ΔΕ)» υπζγραψαν ςφμφωνο ςυνεργαςίασ, που είναι ςε ιςχφ από τον Λοφνιο 

του 2022 ζωσ και τον Λοφνιο του 2029, με ςτόχο τθ διαςφνδεςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ 

με τθν επιχειρθματικότθτα. Θ ςυνεργαςία των δφο φορζων εςτιάηει ςτα ακόλουκα 

ηθτιματα: 1) Εφαρμοςμζνθ Διδακτορικι Ζρευνα, 2) Διαςφνδεςθ με τθν ζρευνα, 3) 

Διαςφνδεςθ με τθ Βιομθχανία, 4) Διαςφνδεςθ με τθν καινοτομία, 5) Αναβάκμιςθ 
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δεξιοτιτων, 6) Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ, 7) Διαςφνδεςθ με τα ςτελζχθ τθσ αγοράσ 

εργαςίασ και 8) Κοινζσ διοργανϊςεισ για ανάπτυξθ κουλτοφρασ επιχειρθματικότθτασ. 

16. Accenture 

Tο ΟΡΑ και θ «Accenture» υπζγραψαν μνθμόνιο ςυνεργαςίασ, που είναι ςε ιςχφ από τον 

Λοφνιο του 2022 ζωσ και τον Λοφνιο του 2024, με ςτόχο τθ ςφνδεςθ τθσ ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ με τθν αγορά και τθν ανάπτυξθ κοινϊν πρωτοβουλιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του 

χάςματοσ δεξιοτιτων. Βάςει του Μνθμονίου, τα δφο μζρθ ςυμφϊνθςαν να αναλάβουν μια 

ςειρά πρωτοβουλιϊν που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 1) Ρρόγραμμα Ρρακτικισ Άςκθςθσ, 2) 

Διαδικτυακζσ εκπομπζσ και αρκρογραφία ςτο AUEB News για ποικίλα κζματα, 3) 

Εκδθλϊςεισ που ςχετίηονται με τθν καριζρα και τθ δικτφωςθ, 4) Ρρογράμματα 

Επανεκπαίδευςθσ / Αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων, 5) Κοινζσ μελζτεσ και ερευνθτικζσ 

πρωτοβουλίεσ και 6) Ρρωτοβουλίεσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. 

17. Ελληνικά Πετρέλαια  

Το ΟΡΑ και τα Ελλθνικά Ρετρζλαια (ΕΛΡΕ) υπζγραψαν μνθμόνιο ςυνεργαςίασ, τριετοφσ 

διάρκειασ (2018-2021), ςε τομείσ κοινοφ εκπαιδευτικοφ και επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ 

με γνϊμονα τθν Αριςτεία, ενϊ ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθ Οργάνωςθ και Διοίκθςθ 

Επιχειριςεων Ενζργειασ και Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. Το ΟΡΑ και τα ΕΛΡΕ ανζλαβαν  

πρωτοβουλίεσ για τθν επίτευξθ των ακόλουκων δράςεων: α) Τθν από κοινοφ διοργάνωςθ 

εκδθλϊςεων, β) Τθν από κοινοφ διαμόρφωςθ προτάςεων εκπόνθςθσ ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων και ζργων με χρθματοδότθςθ από εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ, γ) 

Τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν 

επιχειριςεων και τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτουσ 

φοιτθτζσ ΜΒΑ, δ) Τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων «δια βίου 

μάκθςθσ» για ςτελζχθ τθσ ΕΛΡΕ τα οποία διδάςκουν κακθγθτζσ του ΜΒΑ. 

18. Δράςεισ - Πρωτοβουλίεσ Κοινωνικήσ Ευθύνησ 

 100 Χρόνια ΟΡΑ “Ζρευνα αρχείου για Εκελοντιςμό και Ακλθτιςμό”: Οι εκελοντζσ του 

ΟΡΑ ςυγκζντρωςαν υλικό ςχετικά με τθν ιςτορία του Ρανεπιςτιμιου ςτον 

Εκελοντιςμό/Φιλανκρωπία και ςτον Ακλθτιςμό. Θ δράςθ πραγματοποιικθκε τθν 

περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Απριλίου 2020. 

 Ρρωτοβουλία για τθν υιοκζτθςθ των 17 Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (ΣΒΑ) από τα 

Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια: Το «UN SDSN Greece» ςε ςυνεργαςία με το εργαςτιριο 

ReSEES του ΟΡΑ ςκοπεφουν να καταγράψουν τθ ςυμβολι του ΟΡΑ ςτουσ Στόχουσ 

Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. Θ ζκκεςθ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι τα τζλθ του 2022. 

 Θ επίδοςθ των Ρεριφερειϊν τθσ Ελλάδασ ςτουσ 17 Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 

(ΣΒΑ): Τα δίκτυα «UN SDSN Europe» και «UN SDSN Greece», ςτο οποίο είναι μζλοσ το 

ΟΡΑ, ςε ςυνεργαςία με το «UN SDSN» ςκοπεφουν να καταγράψουν το βακμό που οι 13 

διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ ευκυγραμμίηονται με τουσ «ΣΒΑ». 

Για τθν εν λόγω ζρευνα κα ςυγκεντρωκοφν ποιοτικά ςτοιχεία και ποςοτικά δεδομζνα 

για κάκε Ρεριφζρεια τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα μεταφραςτοφν ςε βακμολογία ανά 

«ΣΒΑ». Θ ζκκεςθ, με τα ςυμπεράςματα και τισ προτάςεισ ανά Ρεριφζρεια, αναμζνεται 

να ζχει ολοκλθρωκεί μζςα ςτον 2022.  
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19. Εκδηλώςεισ   

 Εκδιλωςθ με κζμα «Ο ρόλοσ των ελλθνικϊν ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςτθν προϊκθςθ των SDGs»: Το εργαςτιριο «ReSEES» του ΟΡΑ ςυνδιοργάνωςε με το 

Αμερικανικό Κολλζγιο Ελλάδοσ (Pierce-Deree-Alba) και το Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν τθν εκδιλωςθ για τθ προϊκθςθ των Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ 

ςτισ 30-31/3/2021. Στο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ διοργανϊκθκε διιμερθ αιμοδοςία για 

τθν υποςτιριξθ των αναγκϊν του ΝΛΜΤΣ. 
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ΕΡΕΤΝΑ ΟΠΑ 

Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται οι ερευνθτικζσ δθμοςιεφςεισ του ακαδθμαϊκοφ 

προςωπικοφ, κακϊσ και τα ερευνθτικά ζργα / προγράμματα του Λδρφματοσ κατά τθ περίοδο 

2020-22, βάςει των 17 Στόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (SDGs).  

1. Δημοςιεύςεισ3 προςωπικού ΟΠΑ ςε αντικείμενα που εμπίπτουν 

ςτουσ τόχουσ Βιώςιμησ Ανάπτυξησ 

Οι ερευνθτικζσ δθμοςιεφςεισ ζχουν ςυγκεντρωκεί από τθ βιβλιογραφικι βάςθ τθσ “Scopus” 

και ζχουν καταγραφεί ανά Στόχο Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, οριςμζνεσ 

δθμοςιεφςεισ μπορεί να υπάγονται ςε δφο ι/και ςε περιςςότερουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ. 

SDG 1 

 Baltas I., Dopierala L., Yannacopoulos A.N. et al., 2022, “Optimal management of 

defined contribution pension funds under the effect of inflation, mortality and 

uncertainty”, European Journal of Operational Research, Vol.298 (3), pp.1162-1174 

 Economides G., Park H., Philippopoulos A., Sakkas S., 2022, “On the mix of government 

expenditure and tax revenues”, Macroeconomic Dynamics, Vol.26 (1), pp.1-48 

 Baltas I., Szczepanski M., Yannacopoulos A.N., 2021, “Optimal Pension Fund 

Management Under Risk and Uncertainty: The case study of Poland”, Springer 

Proceedings in Mathematics and Statistics, Vol.365, pp.31-64 

 Andriopoulou E., Kanavitsa E., Tsakloglou P., 2020, “Decomposing poverty in hard times: 

Greece 2007-2016”, Revue d’ Economie du Developpement, Vol.27 (2), pp.125-`68 

 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 

 Christoforou A., 2020, “Give me your watch and I will tell you the time: crisis and 

austerity in the European Union from a Bourdieusian perspective”, Review of Social 

Economy, pp.1-23 

 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 

SDG 2 

 Alamanos A., Koundouri P., Papadaki L., 2022, “A System Innovation Approach for 

Science-Stakeholder Interface: Theory and Application to Water-Land-Food Energy 

Nexus”, Frontiers in Water, Vol.3, Article No.744773 

 Kastorini C.M., Markaki I., Petralias A. et al., 2021, “Dietary patterns and food insecurity 

of students participating in a food aid programme: the Mediterranean perspective”, 

European Journal of public health, Vol.31 (1), pp.143-150 

                                                           
3
 Δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, ανακοινϊςεισ ςε πρακτικά ςυνεδρίων, βιβλία, κεφάλαια ςε 

ςυλλογικοφσ τόμουσ, τεχνικζσ αναφορζσ (technical reports), εγχειρίδια (handbooks). 
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 Christopoulos D., Genius M., Tzouvelekas V., 2021, “Farm and non-farm labor decisions 

and household efficiency”, Journal of Productivity Analysis (article in press) 

 Mamatzakis E., Staikouras C., 2020, “Common Agricultural Police in the EU, direct 

payments, solvency and income”, Agricultural Finance Review, Vol.80 (4), pp.529-547 

 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 

SDG 3 

 Anastasiou D., Ballis A., Drakos K., 2022, “Constructing a positive sentiment index for 

COVID-19: Evidence from G20 stock markets”, International Review of Financial 

Analysis, Vol.81, Article No.102111 

 Pikis S., Bunevicius A., Mantziaris N., 2022, “Stereotactic radiosurgery for prostate 

cancer cerebral metastases: An international multicenter study”, Journal of 

Neurosurgery, Vol.136 (5), pp.1307-1313 

 Katsaros K.K., 2022, “Exploring the inclusive leadership and employee change 

participation relationship: the role of workplace belongingness and meaning-making”, 

Baltic Journal of Management, Vol.17 (2), pp.158-173 

 Marsman M., Huth K., Waldorp L.J., Ntzoufras I., 2022, “Objective Bayesian Edge 

Screening and Structure Selection for Ising Networks”, Psychometrika, Vol.87 (1), pp.47-

82 

 Karantali E., Vemmos K., Tsampalas E., Ajdini E. et al., 2022, “Temporal trends in stroke 

incidence and case-fatality rates in Arcadia, Greece: A sequential, prospective, 

population-based study”, International Journal of Stroke, Vol.17 (1), pp.37-47 

 Stefanatou P., Tsompanaki E., Lavdas M. et al., 2022, “Patient-reported needs predict 

perceived psychosocial disability and quality of life beyond symptom severity in 

schizophrenia”, Disability and Rehabilitation (article in press) 

 Anastasiou D., Ballis A., Drakos K., 2021, “Cryptocurrencies’ Price Crash Risk and Crisis 

Sentiment”, Finance Research Letters, Vol.42, Article No.101928 

 Sakellariou E., Karantinou K., Goffin K., 2021, “Video-ethnography during Covid-19 and 

beyond: Generating user foresights in a virtual world”, Technological Forecasting and 

Social Change, Vol.169, Article No.120817 

 Wang K., Goldenberg A., Dorison C.A., Papachristopoulos K., 2021, “A multi-country test 

of brief reappraisal interventions on emotions during the COVID-19 pandemic”, Nature 

Human Behaviour, Vol.5 (8), pp.1089-1110 

 Kontostathi M., Mostratos D., Vasdekis V. et al., 2021, “Influence of Omega-3 Fatty 

Acid-Rich Fish Oils on Hyperlipidemia: Effect of Eel, Sardine, Trout, and Cod Oils on 

Hyperlipidemic Mice”, Journal of Medicinal Food, Vol.24 (7), pp.749-755 

 Pavlidis I., Wunderlich R., Tsiamyrtzis P., 2021, “Biofeedback Arrests Sympathetic and 

Behavioral Effects in Distracted Driving”, IEEE Transactions on Affective Computing, 

Vol.12 (2), pp.453-465 

 Benioudakis E., Georgiou E., Barouxi E. et al., 2021, “The diabetes quality of life brief 

clinical inventory in combination with the management strategies in type 1 diabetes 
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mellitus with or without the use of insulin pimp”, Diabetology International, Vol.12 (2), 

pp.217-228 

 Katris C., 2021, “A time series-based statistical approach for outbreak spread 

forecasting: Application of COVID-19 in Greece”, Expert Systems with Applications, 

Vol.166, Article No.114077 

 Lymperopoulos I., 2021, “#stayhome to contain Covid-19: Neuro-SIR-Neurodynamical 

epidemic modeling of infection patterns in social networks”, Expert Systems with 

Applications, Vol.165, Article No.113970 

 Pergantas P., Papanikolaou N.E., Demiris N. et al., 2021, “Towards a semi-automatic 

early warning system for vector-borne diseases”, International Journal of 

Environmental Research and Public Health, Vol.18 (4), pp.1-17 

 Papadopoulos A., Stark R., 2021, “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, Vol.75 (2), 

pp.173-184 

 Cohen S., Rossi F.M., Caperchione E., Brusca I., 2021, “Debate: If not now, then when? 

Covid-19 as an accelerator for public sector accrual accounting in Europe”, Public 

Money and Management, Vol.41 (1), pp.10-12 

 Mamakou X., Roumeliotou K-P., 2021, “E-shops evaluation during COVID-19 lockdown 

using E-S-qual and AHP-topsis”, 14th IADIS International Conference Information 

Systems 2021, pp.3-10 

 Psarra E., Verginadis Y., Patiniotakis I. et al., 2021, “Accessing electronic health records 
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of recurrent immovable property taxation in Greece”, Public Sector Economics, Vol.44 

(4), pp.505-526 

 Agoraki M-E., Kouretas G., Triantopoulos C., 2020, “Democracy, regulation and 

competition In emerging banking systems”, Economic Modelling, Vol.84, pp.190-202 

SDG 11 

 Prieto M., Stan V., Baltas G., 2022, “New insights in Peer-to-Peer carsharing and 

ridesharing participation intentions: Evidence from the “provider-user” perspective”, 

Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.64, Article No.102795 

 Karatzimas S., 2021, “Government accounting literacy as an attribute of smart 

citizenship”, Public Money and Management (article in press) 

 Anastasiou D., Kapopoulos P., Zakente K-M., 2021, “Sentimental Shocks and House 

Prices”, Journal of Real Estate Finance and Economics (article in press) 

 Cohen S., Karatzimas S., 2021, “Analyzing smart cities’ reporting: Do they report 

“smart”?”, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (article in 

press) 

 Deligiannakis G., Zimbidis A., Papanikolaou I., 2021, “Earthquake loss and Solvency 

Capital Requirement calculation using a fault-specific catastrophe model”, Geneva 

Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice (article in press) 

 Stavrou V., Papakyriakopoulos D., 2020, “Smart Retail: Efficient in-store localization 

using ensemble classifiers”, ACM International Conference Proceeding Series, pp.301-

304 
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 Tsenos M., Zacheilas N., Kalogeraki V., 2020, “Dynamic Rate Control in the Kafka 

System”, ACM International Conference Proceeding Series, pp.96-98 

SDG 12 

 Zampou E., Mourtos I., Pramatari K., Seidel S., 2022, “A Design Theory for Energy and 

Carbon Management Systems in the Supply Chain”, Journal of the Association for 

Information Systems, Vol.23 (1), pp.329-371 

 Fotaki M., Voudouris I., Lioukas S., Zyglidopoulos S., 2021, “More Accountable, More 

Ethical, Yes Less Trusted: Misplaced Corporate Governance in the Era of Big Data”, 

British Journal of Management, Vol.32 (4), pp.947-968 

 Kyriakopoulou E., Xepapadeas A., 2021, “Natural Resource Management: A Network 

Perspective”, Environmental and Resource Economics, Vol.80 (2), pp.221-256 

 Chantziaras A., Dedoulis E., Grougiou V., Leventis S., 2021, “The impact of labor 

unionization on CSR reporting”, Sustainability Accounting, Management and Policy 

Journal, Vol.12 (2), pp.437-466 

 Chronopoulos P., 2021, “Do socially responsible managers forecast sales more 

accurately?”, Journal of Financial Reporting and Accounting (article in press) 

 Panigyrakis G., Panopoulos A., Koronaki E., 2020, “Looking for luxury CSR practices that 

make more sense: The role of corporate identity and consumer attitude”, Journal of 

Marketing Communications, Vol.26 (6), pp.666-684 

 Gritzali A., Mavragani E., Gritzalis D., 2020, “Negative MWOM and value co-destruction 

during destination crises”, Business Process Management Journal, Vol.26 (4), pp.839-

856 

 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   

SDG 13 

 Agliardi E., Xepapadeas A., 2022, “Temperature targets, deep uncertainty and extreme 

events in the design of optimal climate policy”, Journal of Economic Dynamics and 

Control, Vol.139, Article No.104425 

 Falk J., Attig-Bahar F., Koundouri P. et al., 2022, “Addressing our planetary crisis: 

Consensus statement from the presenters and International Advisory Committee of the 

Regional Action on Climate Change (RACC) Symposium held in conjuction with the 

Kyoto-based Science and Technology in Society (STS) Forum, 1 October 2021”, 

Sustainability Science, Vol.17 (1), pp.5-7 

 Chatzistamoulou N., Koundouri P., 2022, “Sustainability Transition Through Awareness 

to Promote Environmental Efficiency”, Contributions to Economics, pp. 345-362 

 Brock W., Xepapadeas A., 2021, “Regional climate policy under deep uncertainty: 

robust control and distributional concerns”, Environment and Development Economics, 

Vol.26 (3), pp.211-238 

 Xepapadeas A., 2021, “Climate change and the financial system: a note”, Journal of 

Industrial and Business Economics, Vol.48 (1), pp.5-13 
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 Vlachou A., Pantelias G., 2021, “The EU Emissions Trading System in Crisis-Ridden 

Greece: Climate under Neoliberalism”, Review of Radical Political Economics, Vol.53 (1), 

pp.35-57 

 Shayegh S., Manoussi V., Dasgupta S., 2021, “Climate change and development in South 

Africa: The impact of rising temperatures on economic productivity and labour 

availability”, Climate and Development, Vol.13 (8), pp.725-735 

 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 

 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 

 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 

 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  

 Agliardi E., Casari M., Xepapadeas A., 2020, “Introduction: Special issue on the 

economics of climate change and sustainability (Part B)”, Environment and 

Development Economics, Vol.25 (1), pp.1-4 

 Krokida S-I., Lambertides N., Savva C., Tsouknidis D., 2020, “The effects of oil price 

shocks on the prices of EU emission trading system and European stock returns”, 

European Journal of Finance, Vol.26 (1), pp.1-13  

SDG 14 

 Elo T., Ruutu S., Polyzos G. et al., 2021, “Improving IoT Federation Resiliency with 

Distributed Ledger Technology”, IEEE Access, Vol.9, pp.161695-161708 

 Koundouri P., 2021, “The Ocean of Tomorrow: The Transition to Sustainability – 

Volume II”, Springer Publishing 

SDG 15 

 Pastor A.V., Tzoraki O., Koundouri P. et al., 2022, “Rethinking ecosystem service 

indicators for their application to intermittent rivers”, Ecological Indicators, Vol.137, 

Article No.108693 

 Rizos P, Kalogeraki V., 2020, “Deep Learning for Underwater Object Detection”, ACM 

International Conference Proceeding Series, pp.175-177 

SDG 16 

 Fleming P., Zyglidopoulos S., Boura M., Lioukas S., 2022, “How Corruption is Tolerated in 

the Greek Public Sector: Toward a Second-Order Theory of Normalization”, Business 

and Society, Vol.61 (1), pp.191-224 
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 Routzouni A., Vasilakis N.D., Pouloudi A. et al., 2021, “Public sector innovation through 

design thinking: Applying a participatory policy design practice to support the 

formulation of a national digital transformation”, ACM International Conference 

Proceedings Series, pp.104-110 

 Louridas P., Spinellis D., 2021, “Conspicuous corruption: Evidence at a country level”, 

PLoS ONE, Vol.16 (9), Article No.e0255970 

 Koniakou V., 2021, “Governing Artificial Intelligence and Algorithmic Decision Making: 

Human Rights and Beyond”, Lecture Notes in Computer Science, Vol.12896, pp.173-184 

 Dedousis P., Stergiopoulos G., Arampatzis G., Gritzalis D., 2021, “A security-aware 

framework for designing industrial engineering processes”, IEEE Access, Vol.9, 

pp.163065-163085 

 Polasky S., Crepin A-S., Xepapadeas A. et al, 2020, “Corridors of clarity: Four principles to 

overcome uncertaintly paralysis in the antropocene”, BioScience, Vol.70 (12), pp.1139-

1144 

 Katsoulacos Y., Motchenkova E., Ulph D., 2020, “Combining cartel penalties and private 

damage actions: The impact on cartel prices”, International Journal of Industrial 

Organization, Vol.73, Article No.102604 

 Katselidis I, Daflos G., Fetanis S., 2020, “The markets’ evaluation triangle”, International 

Journal of Social Economics, Vol.47 (12), pp.1499-1512 

 Salin D., Cowan R., Adewumi O., Apospori E. et al., 2020, “Prevention of and 

interventions in workplace bullying: a global study of human resource professionals’ 

reflections on preferred action”, International Journal of Human Resource Management, 

Vol.31 (20), pp.2622-2644 

 Katsoulacos Y., Motchenkova E., Ulph D., 2020, “Penalising on the Basis of the Severity 

of the Offence: A Sophisticated Revenue-Based Cartel Penalty”, Review of Industrial 

Organization, Vol.57 (3), pp.627-646 

 Fotaki M., Lioukas S. Voudouris I., 2020, “Ethos is Destiny: Organizational Values and 

Compliance in Corporate Governance”, Journal of Business Ethics, Vol.166 (1), pp.19-37 

 Manolopoulos D., Bitzenis A., Tatoglu E., 2020, “The Impact of Governance Quality on 

Subsidiaries’ Performance: A Survey Analysis from Turkey”, Journal of East-West 

Business, Vol.26 (3), pp.269-292  

 Bousdekis A., Kardaras D., 2020, “Digital transformation of local government: A case 

study from Greece”, 22nd IEEE Conference on Business Informatics, CBI 2020, Article 

No.9140265 

 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 

 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 

 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 

 Ballas A., Demirakos E., 2020, “Do financial analysts care about FCPA violations?”, 

International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Vol.16 (4), 

pp.339-353 
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 Chalkidis I., Androutsopoulos I., Aletras N., 2020, “Neural legal judgment prediction in 

English”, ACL 2019 – 57th Annual Meeting of the Association for Computational 

Linguistics, pp.4317-4323  

2. Ερευνητικά έργα / Προγράμματα ΟΠΑ 

Τα ερευνθτικά ζργα και προγράμματα του ΟΡΑ, που ςχετίηονται με τουσ 17 Στόχουσ  

Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω:  

 «Ζρευνα ςτθν περιοχι τθσ πολιτικισ οικονομίασ του περιβάλλοντοσ, των φυςικϊν 

πόρων και των ετερόδοξων οικονομικϊν» - Διάρκεια: 1/1/2015 – 31/12/2022 

 «Ζρευνα ςτθν περιοχι τθσ βιομθχανικισ οργάνωςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ 

ολοκλιρωςθσ» - Διάρκεια: 1/1/2015 – 31/12/2022  

 «Ζρευνα ςτθν περιοχι τθσ τραπεηικισ οικονομικισ και τθσ βιομθχανικισ οργάνωςθσ» 

- Διάρκεια: 1/1/2015 – 31/12/2022  

 «Ζρευνα ςε κζματα οικονομικισ ανάπτυξθσ» - Διάρκεια: 1/4/2015 – 31/3/2021 

 «Ζρευνα ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» - Διάρκεια: 1/4/2015 – 31/3/2021 

 «The economic value of inland and marine water resources: Theory, Methods, 

Applications» - Διάρκεια: 1/4/2015 – 31/3/2023 

 «Βζλτιςτεσ πολιτικζσ διαχείριςθσ φυςικϊν πόρων και περιβάλλοντοσ» - Διάρκεια: 

1/4/2015 – 31/3/2021 

 «A patients preference study investigating the importance of psoriasis severity and its 

effective treatment, to patients with psoriatic arthritis» - Διάρκεια: 25/5/2015 – 

30/6/2021 

 «Integrative mechanisms for addressing spatial justice and territorial inequalities in 

Europe (IMAJINE)» - Διάρκεια: 1/1/2017 – 30/6/2022: Το «IMAJINE» ςτοχεφει ςτθ 

διαμόρφωςθ νζων μθχανιςμϊν ενςωμάτωςθσ πολιτικισ για να επιτρζψει ςτουσ 

ευρωπαϊκοφσ, εκνικοφσ και περιφερειακοφσ κρατικοφσ φορείσ να αντιμετωπίςουν 

αποτελεςματικότερα τισ εδαφικζσ ανιςότθτεσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Tο 

«IMAJINE» προτείνει τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των εδαφικϊν ανιςοτιτων 

μζςω μιασ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ που ενςωματϊνει προοπτικζσ από τθν 

οικονομία, τθν ανκρϊπινθ γεωγραφία, τθν πολιτικι επιςτιμθ και τθν κοινωνιολογία 

μζςω δεδομζνων που ςυγκεντρϊκθκαν από 11 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. 

 «Mainstreaming Responsible Innovation European S3-Marie» - Διάρκεια: 1/1/2017 – 

31/12/2021: Το ζργο "MARIE" εξετάηει τον τρόπο με τον οποίο οι δθμόςιεσ διοικιςεισ 

μποροφν να υποςτθρίξουν τισ επιχειριςεισ ςτθν επικράτειά τουσ για να κατανοιςουν 

και να εφαρμόςουν τθν ζννοια τθσ "Υπεφκυνθσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ" ςτον 

ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι και τθ διανομι τουσ. Το ζργο ςτοχεφει να υποςτθρίξει τισ 

δθμόςιεσ αρχζσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

υποςτιριξθσ πολιτικισ που αποτυπϊνει τισ πολλαπλζσ διαςτάςεισ τθσ "Υπεφκυνθσ 

Ζρευνασ και Καινοτομίασ". 

 «Essays in Environmental Economics» - Διάρκεια: 1/2/2018 – 30/11/2021: Το κζμα τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ κινείται γφρω από τθ ςκοπιά τθσ οικονομικισ των φυςικϊν 

πόρων και του περιβάλλοντοσ και ςκοπό είναι να διερευνθκεί θ δθμιουργία ενόσ 

κεωρθτικοφ μοντζλου το οποίο κα εξετάηει τισ προχποκζςεισ κάτω από τισ οποίεσ μία 

ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ (θλιακι, αιολικι) μπορεί να μεταβεί ςε μθ ανανεϊςιμθ, 
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λόγω τθσ φπαρξθσ περιοριςμϊν δυναμικότθτασ είτε με τθ μορφι των ανϊτατων ορίων 

αιολικοφ δυναμικοφ που μπορεί να δεχκεί μια γθ είτε με τθ μορφι τεχνικϊν 

περιοριςμϊν που ςχετίηονται με τα ςυςτιματα ιςχφοσ. Θ φπαρξθ των περιοριςμϊν 

δυναμικότθτασ επθρεάηει ςθμαντικά τθν προςφορά ανανεϊςιμθσ ενζργειασ γι' αυτό 

και κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ διαμόρφωςθ κατάλλθλθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, θ 

οποία κα διευκολφνει τθν άριςτθ χριςθ και βιωςιμότθτα των ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ. 

 «Υποςτιριξθ παρεμβάςεων κοινωνικισ μζριμνασ φοιτθτϊν του ΟΡΑ – Α’ κφκλοσ 

υλοποίθςθσ» - Διάρκεια: 1/1/2018 – 31/12/2021: Ο ερευνθτικόσ ςκοπόσ του ζργου 

είναι να εξετάςει τθ ςυςχζτιςθ του φαινομζνου τθσ αςφμμετρθσ ςυμπεριφοράσ του 

κόςτουσ, τθν εκμετάλλευςθ των άυλων επενδφςεων και τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι 

τθσ επιχείρθςθσ. 

 «Υποςτιριξθ παρεμβάςεων κοινωνικισ μζριμνασ φοιτθτϊν του ΟΡΑ – Β’ κφκλοσ 

υλοποίθςθσ» - Διάρκεια: 1/4/2019 – 30/6/2023: Θ Ρράξθ αφορά τθ διεφρυνςθ και 

ενίςχυςθ των δομϊν κοινωνικισ μζριμνασ του ΟΡΑ, με απϊτερο ςκοπό τθ διαςφάλιςθ 

ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν ακαδθμαϊκι ηωι του ιδρφματοσ ςε άτομα με ιδιαίτερεσ 

ικανότθτεσ και ανάγκεσ, τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ ατόμων από χαμθλζσ 

ειςοδθματικζσ τάξεισ και τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των 

ςπουδϊν. 

 «Βελτίωςθ τθσ φυςικισ πρόςβαςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΡΑ – Β’ κφκλοσ 

υλοποίθςθσ» - Διάρκεια: 1/4/2019 – 30/6/2023: Το ζργο αφορά ςτισ παρεμβάςεισ 

αναβάκμιςθσ / βελτίωςθσ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων για τθν υποςτιριξθ φοιτθτϊν 

ΑμΕΑ. 

 «Βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ του ΟΡΑ για ΑΜΕΑ – Β’ κφκλοσ υλοποίθςθσ» - 

Διάρκεια: 1/4/2019 – 30/6/2023: Το ζργο αφορά ςτθ βελτίωςθ πρόςβαςθσ ςε 

Υπθρεςίεσ του ΟΡΑ για ΑμΕΑ ςχετικά με: α) τθ δθμιουργία μονάδασ προςβαςιμότθτασ 

για φοιτθτζσ με αναπθρία ςτθν βιβλιοκικθ και β) τθ δθμιουργία μονάδασ 

προςβαςιμότθτασ για φοιτθτζσ με αναπθρία ςτθ φοιτθτικι λζςχθ. 

 «Αγϊνασ Δρόμου ΟΡΑ Run» - Διάρκεια: 15/2/2018 – 31/12/2022: Το ζργο "ΟΡΑ Run" 

περιλαμβάνει τθν πραγματοποίθςθ αγϊνα δρόμου ςτο Ρεδίον  του Άρεωσ πλαιςιωμζνθ 

από μουςικζσ εκδθλϊςεισ και μια ςχετικι ενθμερωτικι θμερίδα. Θ διοργάνωςθ 

ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ και αναβάκμιςθ του Ρεδίου του Άρεωσ και τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ ωσ ζνα χϊρο φιλικό προσ τουσ επιςκζπτεσ, τουσ κατοίκουσ και τουσ 

επαγγελματίεσ τθσ περιοχισ, ενϊ ταυτόχρονα διευρφνει τισ δραςτθριότθτεσ του 

Λδρφματοσ πζραν του εκπαιδευτικοφ του ρόλου και ςυςφίγγει τισ ςχζςεισ  τθσ 

πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ με τθν γφρω περιοχι. 

 «Strengthening of relations between higher education and the wider economic and 

social environment / YABDA» - Διάρκεια: 15/3/2018 – 14/6/2022: Το ζργο "Yabda" 

ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου, υποςτθρικτικοφ περιβάλλοντοσ για τθ 

δθμιουργία νζων επιχειριςεων ςε Ρανεπιςτιμια του Μαγκρζμπ. Το "Yabda" κα 

κινθτοποιιςει όλεσ τισ ομάδεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των πανεπιςτθμίων για τθν 

ανάπτυξθ ενόσ ενδο-πανεπιςτθμιακοφ δικτφου που κα προςανατολίςει τουσ μακθτζσ 

ςτθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ ςκζψθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ “web-based” 

τεχνολογίεσ, κα βοθκιςει τουσ δυνθτικοφσ επιχειρθματίεσ ςε ηθτιματα όπωσ: 

διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, πνευματικϊν δικαιωμάτων, εμπορικϊν ςθμάτων κλπ., και κα 
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κακοδθγιςει τουσ φοιτθτζσ που κζλουν να εξερευνιςουν τισ ευκαιρίεσ 

επιχειρθματικότθτασ. 

 «Εκπόνθςθ μοντζλου χρθματοδότθςθσ ζργων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ 

οδοφωτιςμοφ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βακμοφ με 

ςφμπραξθ δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ)» - Διάρκεια: 7/6/2018 – 30/9/2020: 

Για τθ  μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και του περιοριςμοφ τθσ εκπομπισ των 

αερίων κερμοκθπίου κεωρείται απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ ςφγχρονων λαμπτιρων, που 

κα οδθγιςει ςε ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και μείωςθ του λειτουργικοφ 

κόςτουσ. Θ υλοποίθςθ του ζργου, από το ΟΡΑ ςε ςυνεργαςία με το Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν, αποςκοπεί ςτθν αποτφπωςθ ενόσ γενικοφ χρθματοδοτικοφ μοντζλου 

για τθ διευκόλυνςθ των δικαιοφχων ΟΤΑ, ϊςτε να είναι δυνατι και θ ςφμπραξθ με 

ιδιϊτεσ επενδυτζσ. 

 «Female participation in high-tech enterprises (FEMINA)» - Διάρκεια: 21/6/2018 – 

31/5/2023: Το ζργο "FEMINA" αναγνωρίηει, εφαρμόηει, παρακολουκεί και αξιολογεί 

πολιτικζσ και μζτρα που αίρουν τουσ φραγμοφσ ςτθ ςυμμετοχι και επαγγελματικι 

πρόςβαςθ των γυναικϊν  ςε μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ςυνδζονται με 

τθν υψθλι τεχνολογία και τθν καινοτομία με ςτόχο τθν βελτίωςθ των ςχετικϊν 

πολιτικϊν. Το ζργο κα εκπονιςει ςχζδια δράςθσ, τα οποία κα εφαρμόςουν οι εταίροι 

και τα ενδιαφερόμενα μζρθ για ζνα διάςτθμα δφο ετϊν. Θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν ςτθν επιχειρθματικότθτα υψθλισ τεχνολογίασ, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν 

θγεςία κα ωφελιςει μακροπρόκεςμα τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και 

τθν ευρφτερθ περιοχι. 

 «Economic Growth in Greece: Barriers and prospects» - Διάρκεια: 13/9/2018 – 

31/10/2020: Το ζργο επικεντρϊνεται ςτθν αξιολόγθςθ δφο πτυχϊν που ςχετίηονται με 

τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα. Κατά πρϊτον, αναηθτά τουσ προςδιοριςτικοφσ 

παράγοντεσ τθσ μεγάλθσ φφεςθσ και τα εμπόδια ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ, και, εν 

ςυνεχεία, με βάςθ τον εντοπιςμό αυτϊν, επιχειρεί να υποδείξει πικανζσ ςυνταγζσ για 

μία βιϊςιμθ και ιςχυρι οικονομικι ανάκαμψθ. 

 «Ευφυζσ ολοκλθρωμζνο ςυνεργατικό ςφςτθμα οδικισ αςφάλειασ και ςυντιρθςθσ 

οδικϊν υποδομϊν προσ του 2020 – ΟΔΟΣ 2020» - Διάρκεια: 13/9/2018 – 5/6/2022: Το 

ζργο «ΟΔΟΣ 2020» ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι μιασ καινοτόμου τεχνολογικισ λφςθσ, που 

μζςω τθσ χριςθσ του «Διαδικτφου των Ρραγμάτων (IoT)» και τεχνολογιϊν επικοινωνίασ 

υποδομισ – οχιματοσ, κα υλοποιιςει ςυνεργατικζσ εφαρμογζσ ςτο πεδίο των Ευφυϊν 

Συςτθμάτων Μεταφορϊν χωρίσ ουςιαςτικζσ και δαπανθρζσ παρεμβάςεισ ςτο 

οδόςτρωμα ςυνειςφζροντασ ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ και τθσ 

αςφαλοφσ ςυντιρθςθσ τθσ υποδομισ. 

 «Democracy, Economic Development and Fiscal Capacity – Δράςθ Ι» - Διάρκεια: 

24/1/2019 – 30/6/2021: Βαςικι ζρευνα που εςτιάηει ςτθ ςχζςθ πολιτικϊν κεςμϊν 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ και οικονομικισ ανάπτυξθσ. 

 «Modeling and solving hazardous materials distribution problems – Δράςθ Ι» - 

Διάρκεια: 24/1/2019 – 23/1/2021: Το ςυγκεκριμζνο ζργο αςχολείται με τθν 

μοντελοποίθςθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων για τθ διανομι / δρομολόγθςθ 

επικίνδυνων υλικϊν. 

 «Aerial survey of railways with drones for vegetation management (EREVOS)» - 

Διάρκεια: 18/4/2019 – 29/2/2020: Θ ςυχνι επικεϊρθςθ των ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν 
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είναι απαραίτθτθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ 

των τρζνων. Το ζργο "EREVOS" προςζφερε μια νζα ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθν εναζρια 

παρακολοφκθςθ των ςιδθροδρόμων με χριςθ “drones” για τθ διαχείριςθ τθσ 

βλάςτθςθσ και τθν επικεϊρθςθ τθσ δομισ των ορίων. Επιπλζον, ςτο ζργο  

χρθςιμοποιικθκε “drone” με μεγάλο ωφζλιμο φορτίο για τθ μεταφορά και εφαρμογι 

ηιηανιοκτόνων βάςει ενόσ ςυςτιματοσ ψεκαςμοφ για τον ζλεγχο τθσ βλάςτθςθσ κατά 

μικοσ του ςιδθροδρόμου.  

 «FACTLOG, Energy – Aware Factory Analytics for Process Industries» - Διάρκεια: 

1/11/2019 – 28/4/2023: Το ζργο αποτελεί μια προςπάκεια δθμιουργίασ Ψθφιακϊν 

Διδφμων (Digital Twins) με επαυξθμζνεσ δυνατότθτεσ (Enhanced Cognitive Twins) ςτισ 

βιομθχανίεσ διεργαςιϊν με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ και ανκεκτικότθτα ενόσ 

ςυςτιματοσ διεργαςιϊν. Το «FACTLOG» κακοδθγείται από ςυγκεκριμζνεσ 

επιχειρθματικζσ περιπτϊςεισ ςτθ βιομθχανία διεργαςιϊν και εςτιάηει ςτθν καινοτομία 

ςχετικά με τθν αναλυτικι, τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ και τθ βελτιςτοποίθςθ.  

 «Interoperable Solutions Connecting Smart Homes, Buildings and Grids 

(Interconnect)» - Διάρκεια: 1/10/2019 – 30/9/2023:  Οι λφςεισ που κα αναπτυχκοφν  

ςτο πλαίςιο του ζργου κα επιτρζψουν τθν ψθφιοποίθςθ κατοικιϊν, κτιρίων και 

θλεκτρικϊν δικτφων βάςει τθσ αρχιτεκτονικισ του «Διαδικτφου των Ρραγμάτων (IoT)». 

 «Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κεντρικοφ κτθρίου & τθσ πτζρυγασ Δεριγνφ του ΟΡΑ – 

Ρροκαταςκευςτικζσ ενζργειεσ και οριςτικζσ μελζτεσ» - Διάρκεια: 7/11/2019 – 

31/12/2023: Το ζργο περιλαμβάνει: α) τθν ζκδοςθ όλων των απαιτοφμενων αδειϊν για 

τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κεντρικοφ κτιρίου και 

τθσ πτζρυγασ Δεριγνφ του ΟΡΑ, β) τθν εκπόνθςθ όλων των απαραίτθτων μελετϊν για 

τθν οριςτικοποίθςθσ των προδιαγραφϊν των παρεμβάςεων και γ) τθ μελζτθ και ζκδοςθ 

των πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ για τθν πιςτοποίθςθ επίτευξθσ των 

ενεργειακϊν ςτόχων – δεικτϊν. 

 «Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κεντρικοφ κτθρίου & τθσ πτζρυγασ Δεριγνφ του ΟΡΑ» - 

Διάρκεια: 7/11/2019 – 31/12/2023: Το ζργο περιλαμβάνει: α) τθν εγκατάςταςθ 

ςυςτιματοσ κερμομόνωςθσ ςτα δϊματα των δφο κτθρίων, β) τθν εγκατάςταςθ 

ςυςτιματοσ εςωτερικισ κερμομόνωςθσ ςτα δφο κτιρια, γ) τροποποίθςθ του 

υφιςτάμενου ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και ψφξθσ των δφο κτθρίων και αντικατάςταςι 

τουσ με αντλία κερμότθτασ, δ) αποξιλωςθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων και 

αντικατάςταςι τουσ με ενεργειακά ςφγχρονθσ τεχνολογίασ διπλά τηάμια. 

 «Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κεντρικοφ κτθρίου & τθσ πτζρυγασ Δεριγνφ του ΟΡΑ – 

Δθμιουργία Βιωματικοφ Εργαςτθρίου για επιδεικτικζσ δράςεισ ΑΡΕ-ΕΞΕ» - Διάρκεια: 

7/11/2019 – 31/12/2023 

 «Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κεντρικοφ κτθρίου & τθσ πτζρυγασ Δεριγνφ του ΟΡΑ» - 

Διάρκεια: 7/11/2019 – 31/12/2023: Λόγω τθσ παλαιότθτασ του κεντρικοφ κτιρίου και 

τθσ πτζρυγασ Δεριγνφ του ΟΡΑ κρίνεται αναγκαία θ ενεργειακι τουσ αναβάκμιςθ, 

αφοφ με βάςθ τα πιςτοποιθτικά ενεργειακισ απόδοςθσ τα δφο κτίρια κατατάςςονται 

ςτθν κατθγορία «Δ». Για αυτό το λόγο κα υλοποιθκεί μια ςειρά από παρεμβάςεισ που 

κα αναβακμίςουν ενεργειακά τα δφο κτίρια ςτθν κατθγορία «Β».     

 «Ραιδικό Ρανεπιςτιμιο» - Διάρκεια: 6/2/2020 – 31/1/2021: Θ δράςθ του Ραιδικοφ 

Ρανεπιςτθμίου που διοργανϊνεται από το ΚΕΚΡΑ δίνει τα κατάλλθλα ερεκίςματα 

ςτουσ μακθτζσ για να γνωρίςουν από κοντά τθν επιςτιμθ και τθν ερευνθτικι 
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διαδικαςία τόςο από τθ πλευρά τθσ ικανοποίθςθσ τθσ περιζργειασ όςο και από τθν 

πλευρά τθσ εφαρμογισ ςτα πλαίςια τθσ τεχνολογίασ και καινοτομίασ.       

 «Ραροχι Υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςτον ΟΣΕ για τθν ορκι και αποτελεςματικι 

εφαρμογι ενιαίου διαχειριςτικοφ ςυςτιματοσ» - Διάρκεια: 28/2/2020 – 31/5/2021 και 

1/7/2021 – 30/6/2022: Στόχο του ζργου αποτζλεςε να παραςχεκοφν εξειδικευμζνεσ 

επιςτθμονικζσ υπθρεςίεσ για (α) τθ διατιρθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, β) τθ διατιρθςθ του Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, γ) τθν επικαιροποίθςθ και βελτίωςθ 

του Ενιαίου Διαχειριςτικοφ Συςτιματοσ και δ) τθν ουςιαςτικι και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ, αλλά και τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ. 

 «Transforming academic knowledge to develop entrepreneurial Universities in 

Pakistan – Take up» - Διάρκεια: 27/2/2020 – 14/1/2023: Στο πλαίςιο του ζργου 

ςπουδαςτζσ και μζλθ τεςςάρων πανεπιςτθμιακϊν «incubators» ςτο Ρακιςτάν κα 

εκπαιδευτοφν πάνω ςε κζματα εκπαίδευςθσ και ςτιριξθσ νζων επιχειρθματικϊν 

δράςεων, με τελικό ςτόχο τθν δθμιουργία άρτιων λειτουργοφντων δομϊν και ενόσ 

δικτφου ςτιριξθσ, επικοινωνίασ και μεταφοράσ γνϊςθσ τόςο μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων ςτο ζργο αλλά και ςτθν τοπικι επιχειρθματικι κοινότθτα. 

 «Ειςοδθματικι ανιςότθτα και μακροπρολθπτικζσ πολιτικζσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ και 

αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ» - Διάρκεια: 19/3/2020 – 18/7/2021: Το ζργο ςτόχευςε 

ςτθ μελζτθ των επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι μακροπρολθπτικϊν πολιτικϊν ςτθν 

διανομι του ειςοδιματοσ και ςτθν εξζταςθ των επιδράςεων των μακροπρολθπτικϊν 

πολιτικϊν ςτθν ειςοδθματικι ανιςότθτα ςε ςυνδυαςμό με τα παραδοςιακά μζτρα 

άςκθςθσ οικονομικισ πολιτικισ (νομιςματικι και δθμοςιονομικι).  

 «Ελαςτικζσ κατανεμθμζνεσ υποδομζσ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ζξυπνων 

πόλεων» - Διάρκεια: 19/3/2020 – 18/7/2021: Σκοπόσ του ζργου ιταν θ χριςθ 

ςφγχρονων τεχνολογικϊν εργαλείων για τθν ανάπτυξθ μιασ ελαςτικισ και κλιμακωτισ 

κατανεμθμζνθσ υποδομισ, που να μπορεί να υποςτθρίξει τθν ανάλυςθ δεδομζνων από 

το ςφνολο των αιςκθτιρων που επιβλζπουν μια “ζξυπνθ πόλθ”, παρζχοντασ τθ 

δυνατότθτα για ταχφτερθ και αποτελεςματικι ανάλυςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων με 

ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ανκρϊπινθσ διαβίωςθσ και τθν ποιότθτα ηωισ. 

 «Managing Water, Ecosystems and food across sectors and scales in the South 

Mediterranean – AWESOME» - Ρερίοδοσ: 7/5/2020 – 31/12/2023: Ο κφριοσ ςτόχοσ του 

AWESOME είναι θ ανάπτυξθ μιασ πλατφόρμασ ανάλυςθσ αποφάςεων βαςιςμζνθσ ςε 

ζνα ολοκλθρωμζνο μοντζλο WEF (Water-Ecosystem-Food) για τθν καλφτερθ κατανόθςθ 

των πολυτομεακϊν διαπραγματεφςεων του WEF και για τθν αξιοποίθςθ πικανϊν 

ςυνεργειϊν, κακϊσ και για τθν διερεφνθςθ των αλλθλεξαρτιςεων και των 

ανατροφοδοτιςεων ςε μια ιεραρχία χωρικϊν κλιμάκων, από τθ μακροοικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τθσ Μεςογείου ζωσ τον περιφερειακό ςχεδιαςμό ςε επίπεδο 

λεκανϊν απορροισ ποταμϊν, μζχρι το μεμονωμζνο αγρόκτθμα.     

 «Transparent and Resilient Gender Equality through Integrated monitoring planning 

and Implementation – TARGETED-MPI» - Διάρκεια: 1/9/2020 – 31/8/2024: Σκοπόσ του 

ζργου είναι θ προϊκθςθ κουλτοφρασ ιςότθτασ των φφλων ςτα ςυμμετζχοντα ανϊτατα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα μζςω τθσ ανάπτυξθσ, εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ Σχεδίων Δράςθσ για τθν Λςότθτα των Φφλων (Gender Equality Plans – 

GEPs). Θ ερευνθτικι μεκοδολογία  περιλαμβάνει ςυνεντεφξεισ, εργαςτιρια (workshops) 
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και ομάδεσ εςτίαςθσ (focus groups), κακϊσ  και τθ ςυλλογι  δεδομζνων  για τθν 

ανάπτυξθ δεικτϊν  μζτρθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ ζμφυλθσ ιςότθτασ. Σθμαντικό 

ςτοιχείο του ζργου είναι θ διάδοςθ και υιοκζτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 

από τθν ευρφτερθ ακαδθμαϊκι κοινότθτα, και θ δθμιουργία δομϊν για τθν ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ και  βελτίωςθ τθσ ζμφυλθσ ιςότθτασ ςτα Ρανεπιςτιμια. Για τον ςκοπό 

αυτό κα δθμιουργθκεί ζνα Δίκτυο Ραρατθρθτθρίων Λςότθτασ των Φφλων (Gender 

Equality 

  Observatories). Θ εφαρμογι των GEPs ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ αναμζνεται 

να βελτιϊςει τθν ιςότθτα των φφλων ςτθν  ακαδθμαϊκι ςταδιοδρομία και τθ ςυμμετοχι 

των γυναικϊν ςτα ανϊτατα όργανα και διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και να  

ενιςχφςει  τθν ειςαγωγι τθσ ζμφυλθσ διάςταςθσ ςτο περιεχόμενο τθσ Ζρευνασ και τθσ 

Καινοτομίασ. 

 «Nudging consumers towards energy efficiency through behavioral science – NUDGE» - 

Διάρκεια: 1/9/2020 – 31/8/2023: Το ζργο “NUDGE” κα χρθςιμοποιιςει αρχζσ και 

τεχνικζσ από τθν Συμπεριφορικι Επιςτιμθ (Behavioral science) και τθ Γνωςτικι 

Ψυχολογία (Cognitive Psychology) για να κατανοιςει τουσ ενδογενείσ και εξωγενείσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά του πολίτθ. Ακολοφκωσ, το 

ζργο κα χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ για να προβλζψει τον τφπο 

και τθ φφςθ των ωκιςεων που είναι κατάλλθλεσ για διαφορετικά προφίλ 

καταναλωτϊν, με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτθν 

κατανάλωςι τουσ. 

 «Aquaspice» - Διάρκεια: 1/12/2020 – 30/11/2024: Το ζργο ςτοχεφει ςτθν υλοποίθςθ 

τθσ κυκλικισ χριςθσ νεροφ ςτισ «Ευρωπαϊκζσ Βιομθχανίεσ Διεργαςιϊν», ενιςχφοντασ 

τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθν αποδοτικότθτα των πόρων και παρζχοντασ 

αποτελεςματικζσ λφςεισ για βιομθχανικζσ εφαρμογζσ. 

 «Acting for Sustainability: Exploring the factors that build sustainable organizations 

through innovation – SFACTOR» - Διάρκεια: 26/11/2020 – 25/5/2023: Το ζργο 

επικεντρϊνεται ςτον τομζα τθσ αειφορίασ για να διερευνιςει πϊσ οι ςφγχρονοι 

οργανιςμοί μποροφν να επιτφχουν υψθλά επίπεδα αειφορίασ με ςυνζπεια και 

αυξανόμενο ρυκμό. Θ ζρευνα αυτι φιλοδοξεί να παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

ςτουσ οργανιςμοφσ για το πϊσ μποροφν να ενιςχφςουν τισ επιδόςεισ τουσ ςτθν 

αειφορία μζςα από καινοτόμεσ μεκόδουσ παράγοντασ ταυτόχρονα ιςχυρό κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

 «Υποςτιριξθ τθσ αςφαλοφσ και ομαλισ επαναλειτουργίασ των προβλεπόμενων 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του ΟΡΑ με τθ παροχι υγειονομικοφ υλικοφ ςτουσ 

φοιτθτζσ» - Διάρκεια: 14/1/2021 – 31/3/2022: Αντικείμενο του ζργου ιταν θ προμικεια 

υγειονομικοφ υλικοφ ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ των απαραίτθτων μζτρων προςταςίασ τθσ 

υγείασ των φοιτθτϊν και τθσ λοιπισ κοινότθτασ του ΟΡΑ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ και τθν αςφαλι διενζργεια των εκπαιδευτικϊν λειτουργιϊν.  

 «Smart Water Futures: Designing the next generation of urban drinking water systems 

– water futures» - Διάρκεια: 1/8/2021 – 31/7/2027: Το χρθματοδοτοφμενο από τθν ΕΕ 

ζργο «Water-Futures» κα αναπτφξει ζνα νζο πλαίςιο για αποφάςεισ ςχετικά με 

ςυςτιματα υποδομισ πόςιμου νεροφ που είναι κοινωνικά δίκαια, οικονομικά 

αποδοτικά και πλθροφν τουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ατηζντασ 2030 του ΟΘΕ. 

Το πλαίςιο κα ενςωματϊςει τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο ςε πραγματικό χρόνο 
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με μακροπρόκεςμθ ευρωςτία και ευελιξία, ενςωματϊνοντασ οικονομικοφσ, 

κοινωνικοφσ, θκικοφσ και περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ για τθ βιϊςιμθ μετάβαςθ των 

αςτικϊν υδάτινων ςυςτθμάτων. Τα αποτελζςματα κα εφαρμοςτοφν ςε τρεισ μελζτεσ 

που αντιπροςωπεφουν διαφορετικοφσ τφπουσ αςτικϊν υδάτινων ςυςτθμάτων. 

 «Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within 

Resilient Ecosystems – BRIDGE-BS» - Διάρκεια: 1/6/2021 – 30/11/2025: Το “BRIDGE” 

ςτοχεφει να κατανοιςει πϊσ οι παράγοντεσ πολλαπλϊν ςτρεσ επθρεάηουν τα 

οικοςυςτιματα τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ και μεταβάλλουν τθ βιωςιμότθτα των 

υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ που παρζχονται ςτθν κοινωνία. Τα αποτελζςματα του 

ζργου κα δείξουν πϊσ μπορεί να διατθρθκεί ζνα ανκεκτικό οικοςφςτθμα τθσ Μαφρθσ 

Κάλαςςασ, υποςτθρίηοντασ παράλλθλα τθ Γαλάηια Ανάπτυξθ. 

 «International Spillovers and Environmental Regulation – Δράςθ Ι» - Διάρκεια: 

10/6/2021 – 9/6/2023 

 «Accelerating Innovation in Europe through Startup Development & Co-Creation – 

EUACCEL» - Διάρκεια: 22/7/2021 – 30/6/2023: Στόχοσ του ζργου είναι να προωκθκεί θ 

καινοτομία και θ ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων, να εφαρμοςτοφν ςυνζργειεσ με άλλεσ 

πρωτοβουλίεσ δικτφων καινοτομίασ και να δθμιουργθκεί ζνα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

για τθν επιχειρθματικότθτα και τθν καινοτομία. 

 «Σχεδιαςμόσ και δθμιουργία κόμβου καινοτομίασ (ENERGyHUB) ςτθν ΔΕΔΔΘΕ» - 

Διάρκεια: 23/9/2021 – 22/10/2022: Σκοπόσ του εν λόγω ζργου είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ 

ανάπτυξθ ενόσ κόμβου καινοτομίασ ςε κζματα ενζργειασ για τον ΔΕΔΔΘΕ (EnergyHub). 

Ο κόμβοσ καινοτομίασ κα ζχει ωσ πρωταρχικό ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ 

μζςω τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και τθσ ςυνεργαςίασ των ενδιαφερομζνων μερϊν. 

 «Dynamic Information Management Approach for the Implementation of Climate 

Resilient Adaptation Packages in European Regions (IMPETUS)» - Διάρκεια: 1/10/2021 

– 30/9/2025: Το “IMPETUS” χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 

ςτοχεφει ςτθν επιτάχυνςθ τθσ ςτρατθγικισ προςαρμογισ του κλίματοσ τθσ Ευρϊπθσ 

ϊςτε να γίνει θ πρϊτθ κλιματικά ουδζτερθ ιπειροσ ςτον κόςμο ζωσ το 2050. Το ζργο 

ςτοχεφει να μετατρζψει τισ δεςμεφςεισ για το κλίμα ςε απτζσ, επείγουςεσ ενζργειεσ για 

τθν προςταςία των κοινοτιτων και του πλανιτθ. Το IMPETUS επιδιϊκει να αναπτφξει 

και να επικυρϊςει ζνα πλαίςιο προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, δίνοντασ τθ 

δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ και τουσ κοινωνικοφσ φορείσ να ςυν-ςχεδιάςουν πακζτα 

προςαρμογισ και ςχετικζσ οδοφσ υλοποίθςθσ. 

 «Climate Resilient-Regions through Systemic Solutions and Innovations (ARSINOE)» - 

Διάρκεια: 1/10/2021 – 30/9/2025: Το ζργο χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι (πρόγραμμα Horizon 2020) και ςκοπεφει να αλλάξει τουσ κανόνεσ ςτθ 

διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν προσ τθν επίτευξθ ανκεκτικότθτασ, διαμορφϊνοντασ 

περιφερειακά πακζτα καινοτομίασ, τα οποία οικοδομοφν ζνα οικοςφςτθμα για τθν 

ανάπτυξθ και εφαρμογι καινοτόμων μζτρων και λφςεων προςαρμογισ ςτθν κλιματικι 

αλλαγι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Το Εργαςτιριο ReSEES είναι ο επικεφαλισ του 

προγράμματοσ «WP7: Χρθματοοικονομικά κζματα και χρθματοδοτικά 

εργαλεία/Επιχειρθματικά μοντζλα», επικεφαλισ τθσ «Μελζτθ περίπτωςθσ 2: λιμάνια 

τθσ Μεςογείου» και ςυμμετζχει ςε μεγάλο βακμό ςτισ μελζτεσ περίπτωςθσ Ακινασ και 

Μαφρθσ Κάλαςςασ. 
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 «Επιςτθμονικι εκδιλωςθ – θμερίδα με αντικείμενα τισ ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ για τθν οικονομία και τισ προοπτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομίασ» - 

Διάρκεια: 24/3/2022 – 1/10/2022: Mζςω του εν λόγω ζργο κα εκδοκοφν δφο 

επιςτθμονικοί τόμοι για: (α) ςτισ ςυνζπειεσ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ για τθν Οικονομία 

και (β) ςτισ προοπτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομίασ. 

 «Asymmetric Cost Behaviour, Intangibles and their Relationship with Fraud and 

Financial Leverage» - Διάρκεια: 14/4/2022 – 13/4/2025: Oι κφριοι ερευνθτικοί ςτόχοι 

τθσ διδακτορικισ διατριβισ επικεντρϊνονται: i) ςτθν εξζταςθ των επιπτϊςεων τθσ 

απάτθσ ςτθν ζνταςθ και ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αςφμμετρθσ ςυμπεριφοράσ του κόςτουσ, 

ii) ςτθ διερεφνθςθ του ρόλου των άυλων παγίων και τθσ εταιρικισ ςτρατθγικισ ωσ 

κακοριςτικοί παράγοντεσ ςτθν ανίχνευςθ φαινομζνων λογιςτικισ απάτθσ και iii) ςτθν 

επίδραςθ τθσ χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ ςτθν ζνταςθ τθσ αςφμμετρθσ 

ςυμπεριφοράσ του κόςτουσ υπό το πρίςμα διαφόρων κλαδικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

ΜΕΣΡΗΗ ΔΕΙΚΣΨΝ ΟΠΑ 

Οι δείκτεσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ του ΟΡΑ ζχουν υπολογιςτεί βάςει των δράςεων / 

ενεργειϊν του Λδρφματοσ για τουσ 17 Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (ΣΒΑ) των Θνωμζνων 

Εκνϊν κατά τθ διετία 2020-214.  

Μζτρθςθ Δεικτϊν Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΚΕ) 
ΟΡΑ

5
 

θμερ.ζτοσ 2020 / 
ακαδ.ζτοσ 2020-21 

θμερ.ζτοσ 2021 / 
ακαδ.ζτοσ 2021-22 

1. Αρικμόσ δράςεων & πρωτοβουλίων  14 15 

2. Αρικμόσ μακθμάτων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν ςε 
κζματα Υπεφκυνθσ Διοίκθςθσ, Επιχειρθματικισ Θκικισ 
και Κοινωνικισ Ευκφνθσ 

37 40 

3. Αρικμόσ ερευνθτικϊν δθμοςιεφςεων  100 77 

4. Αρικμόσ ερευνθτικϊν ζργων  40 45 

5. Αρικμόσ (επίςθμων) ςυνεργαςιϊν με δθμόςιουσ και 
ιδιωτικοφσ φορείσ 

10 12 

6. Αρικμόσ ςυνεδρίων, ςυνόδων, ςεμιναρίων, 
εκδθλϊςεων, θμερίδων, φοιτθτικϊν διαγωνιςμϊν, 
ερευνϊν για προϊκθςθ αξιϊν ΣΒΑ 

20 23 

 

 

 

                                                           
4
 Δεν ζχουν υπολογιςτεί οι δείκτεσ για το 2022, κακϊσ το ζτοσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί.  

5
 Οι δείκτεσ υπολογίηονται ανά θμερολογιακό ζτοσ, με εξαίρεςθ τον δείκτθ (2) που υπολογίηεται ανά  

ακαδθμαϊκό ζτοσ. 


