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Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ 

Ακαδ. Έτους 2021-2022 

(Πέμπτη 10-6-2022) 
 

 
 
1. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023  

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση ενέκρινε την 

ελληνική και αγγλική έκδοση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του 

Πανεπιστημίου στο παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Akadimaiko%20Hmerologio%202022-2023.pdf 

 

2. Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 στα προγράμματα α΄ 

και β΄κύκλου σπουδών 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 

α) τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των ομάδων αυξημένου 

κινδύνου για λοίμωξη COVID 19 και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 και β) την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου (19η συνεδρίαση/03.06.2022/5), 

αποφασίζει τα παρακάτω: 

 

Οι εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-

2022 (γραπτές ή προφορικές) του α΄ κύκλου σπουδών θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία.  

 

Οι εξετάσεις για τον β΄ κύκλο σπουδών θα γίνουν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση 

ίδρυσης και τον ισχύοντα Κανονισμό κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. 

 

Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. 

 

Οι διδάσκοντες οφείλουν να ενημερώσουν τους Προέδρους των Τμημάτων για τον αριθμό 

των φοιτητών (α΄ και β΄ κύκλου σπουδών) που λόγω νόσησης με λοίμωξη COVID-19 

εξετάστηκαν σε διαφορετική ημερομηνία καθώς και για τον τρόπο εξέτασης αυτών.  
 

Για το σύνολο της απόφασης Συγκλήτου που αφορά στη διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας για 

το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μπορεί κανείς να ανατρέξει στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/4.ExetasisEarinouExaminou2021-

22ABkyklouSpoudon-6%CE%9F%CE%943469%CE%924%CE%9C-

%CE%9F%CE%99%CE%97.pdf 
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3. Κατατάξεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα 

Α.Ε.Ι. 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του ΟΠΑ και την εισήγηση του 

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, που αφορά στις κατατάξεις αποφοίτων 

των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι., 

αποφασίζει να αποδεχτεί τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ο.Π.Α. και 

καθορίζει σύμφωνα με αυτές:  

 

α) Τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία 

θεωρούνται συναφή με αυτά των προγραμμάτων σπουδών α' κύκλου των Τμημάτων του ΟΠΑ για 

την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και  

 

β) τον ανώτατο αριθμό αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, που 

μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α' κύκλου των Τμημάτων του ΟΠΑ σε 

ποσοστό επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους, όπως αποτυπώνεται 

συγκεντρωτικά στο σχετικό έγγραφο που υποβλήθηκε στη Σύγκλητο του ΟΠΑ. 

 

4. Διαδικασία πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη α) 

τις 2023/28.04.2022 και 2095/03.05.2022 ενστάσεις κατά των πινάκων, οι οποίοι αποφασίστηκαν 

στη 10η/18.04.2022/4 συνεδρίαση της Συγκλήτου, β) την εισήγηση της Επιτροπής όπως 

διατυπώνεται στο πρακτικό της 2ης/16.05.2022 συνεδρίασής της, και γ) το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας, αποφασίζει: 

 

Α. Εγκρίνει την εισήγηση στο πρακτικό της 2ης/16.05.2022 συνεδρίασης της Τριμελούς 

Επιτροπής για την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων για την πλήρωση 5 θέσεων ευθύνης 

επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και τη διατύπωση 

αιτιολογημένης γνώμης προς τη Σύγκλητο στα επιμέρους στάδια της διαδικασίας επιλογής, 

 

Β. Μετά την απόρριψη της 2023/28.04.2022 ένστασης, οι αρχικοί πίνακες αποκλειόμενων και οι 

πίνακες κατάταξης των προκρινόμενων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με βάση τις ομάδες 

κριτηρίων α΄ και β΄ για την κάθε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού, Εκπαίδευσης, 

Μηχανογράφησης και Βιβλιοθήκης, δεν μεταβάλλονται, παραμένουν όπως αποφασίστηκαν στη 

10η/18.04.2022/4 συνεδρίαση της Συγκλήτου και ως εκ τούτου το δικαίωμα ενστάσεως έχει 

εξαντληθεί για τους υποψήφιους των θέσεων αυτών.  

 

Γ. Η Τριμελής Επιτροπή να προχωρήσει στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης των 7 

πρώτων υποψηφίων του κάθε πίνακα κατάταξης της κάθε θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

Διοικητικού, Εκπαίδευσης, Μηχανογράφησης και Βιβλιοθήκης. Για τη διενέργεια της δομημένης 

συνέντευξης κάθε υποψήφιος θα κληθεί χωριστά από την Επιτροπή. 

 

5. Ταμειακές διευκολύνσεις εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. από 

τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 

59 του ν.4485/2017 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση της 120ης /11.05.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., αποφασίζει να διαθέσει ένα ποσόν από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα 

του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ταμειακές διευκολύνσεις των εκτελούμενων 

έργων/προγραμμάτων, καθώς και για κάλυψη νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών (ενδεικτικά 



 

τραπεζικά έξοδα κ.ά.). 

 

6. Έκθεση Ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Ο.Π.Α., χρήσης 2019, σύμφωνα με το αρθ. 67 του 4485/2017 

 

Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

α) την απόφαση της 91ης/09.06.2021/2.4 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., όπως διαβιβάστηκε με το έγγραφο του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου 

Μάθησης, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή προκρίνει ομόφωνα ως ανάδοχο του ως άνω έργου 

την εταιρία KSi Greece Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε., κρίνοντας την 

προσφορά της ως πλήρη και οικονομικά συμφερότερη, αποκλειστικά βάσει τιμής, β) την απόφαση 

της 17ης/01.07.2021/17 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α., με την οποία επιλέχτηκε η ως 

άνω εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Π.Α., χρήσεως 2019, και γ) την επιστολή της εταιρείας, ενημερώθηκε 

για την Έκθεση Ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Ο.Π.Α., χρήσης 2019, η οποία κοινοποιήθηκε με την επιστολή της εταιρείας KSi 

Greece IKE Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων. 

 

7. Έναρξη Διαδικασίας Επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της 

οικονομικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Π.Α., 

χρήσεως 2021, σύμφωνα με το αρθ. 67 του 4485/2017 

 

Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

την ανάγκη διενέργειας αποτελεσματικού ελέγχου και διαφάνειας της οικονομικής διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε./O.Π.Α., αποφασίζει την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ορκωτών 

ελεγκτών που θα αναλάβουν το έργο της διενέργειας τακτικού ελέγχου της οικονομικής 

διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., για τη χρήση 2021, 

σύμφωνα με τους όρους/προδιαγραφές που συνέταξε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 

πρωτ. 7442/26.10.2018 απόφαση του Πρύτανη. Την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα 

διενεργήσει ο Ε.Λ.Κ.Ε./0.Π.Α..  

 

8. Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) εκπροσώπου 

του Ο.Π.Α. ως αναπληρωματικού μέλους, στη Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης αποφασίζει να απευθύνει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους, 

εκπροσώπου του Ο.Π.Α., προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 

9. Τροποποίηση της 1635/28.04.2021 (Β’ 2000) απόφασης της 13ης/28.04.2021/8 

συνεδρίασης της Συγκλήτου περί πιστωτικών υπολοίπων Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν βάσει 

του ν. 4485/2017 και των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε μετά την 01.09.2018 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης αποφασίζει την 

αντικατάσταση της παρ. Β της 1635/28.04.2021 (Β΄2000) απόφασης της 13ης/28.04.2021/8 

συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ σχετικά με τα Πιστωτικά Υπόλοιπα Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν βάσει του ν. 

4485/2017 και των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε μετά την 01.09.2018, ως εξής: 

 

Β.: «Τα έργα των νέων σειρών των ΠΜΣ των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε μετά την 01.09.2018 

δύναται να έχουν έναρξη έως και 6 μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών τους και 

διάρκεια έως 15 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος σπουδών στους οποίους περιλαμβάνεται 

και ο χρόνος (3 μήνες) που απαιτείται για τη διενέργεια του οικονομικού απολογισμού τους». 



 

  

10. Παράταση της διάρκειας ολοκλήρωσης του Έργου με τίτλο «Ανακαίνιση του επί των 

οδών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 31 (πρώην 33) ακινήτου» (κωδ.: 11314401) 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών, αποφασίζει 

να τροποποιήσει την παρ. (α) της σχετικής απόφασης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, ως προς τη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο 

«Ανακαίνιση του επί των οδών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 31 (πρώην 33) ακινήτου» (κωδ.: 

11314401), την οποία παρατείνει μέχρι 30.12.2024. 

 

11. Αναθεώρηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη: α) την απόφαση της 9ης συνεδρίασης της 12.04.2022 της Συνέλευσης του Τμήματος 

Στατιστικής, η οποία διαβιβάστηκε με το έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος, και β) την 

εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού περί αναθεώρησης του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής, αποφασίζει να εγκρίνει την 

αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Στατιστικής του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο που 

υποβλήθηκε στη Σύγκλητο του ΟΠΑ. 

 

12. Τροποποίηση του Προγράμματος Υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικών σπουδών 

στο Τμήμα Στατιστικής 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη: α) την απόφαση της 16ης/05.07.2019/Β7 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Στατιστικής περί προϋποθέσεων χορήγησης υποτροφίας σε τελειόφοιτους του Τμήματος 

Στατιστικής στο πλαίσιο του Οδηγού Σπουδών ακαδ. έτους 2019-2020 του Τμήματος Στατιστικής, 

β) την απόφαση της 7ης/22.02.2022/Β13 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής 

περί τροποποίησης του Προγράμματος Υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικών σπουδών, η 

οποία συμπληρώνει την ως άνω απόφαση και η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (8η 

συνεδρίαση/10.02.2020/7), και γ) τη σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου 

Μάθησης, αποφασίζει την έγκριση της συμπλήρωσης του Προγράμματος Υποτροφιών για 

εκπόνηση Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Στατιστικής, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής.  

 

13. Διεθνοποίηση: Γενικό και Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Eli Broad College of Business, Michigan State 

University των ΗΠΑ 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση 

του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ενημερώθηκε για το Γενικό και Ειδικό 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Eli Broad 

College of Business, Michigan State University των ΗΠΑ.  

 

14. Διεθνοποίηση: Γενικό και Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Hanoi University of Home Affairs ( Βιετνάμ) 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση 

του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ενημερώθηκε για το Γενικό και Ειδικό 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Hanoi 

University of Home Affairs ( Βιετνάμ).  

 

 



 

15. Διεθνοποίηση: Πρόταση Ίδρυσης Θερινού Προγράμματος Σπουδών (Θ.Π.Σ.) του 

Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με τίτλο «Ψηφιακό Επιχειρείν – DigiBiz», σε 

συνεργασία με το Eli Broad College of Business, Michigan State University των ΗΠΑ 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της 

10ης/25.05.2022/Α8 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

καθώς και τη σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 

αποφασίζει την ίδρυση Θερινού Προγράμματος Σπουδών (Θ.Π.Σ.) στο τμήμα Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο «Ψηφιακό Επιχειρείν – DigiBiz» σε συνεργασία με το Eli Broad College of Business, 

Michigan State University των ΗΠΑ.  

 

16. Απονομή τίτλου Ομότιμης Καθηγήτριας στην Αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια του 

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Αναστασία Μιαούλη 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση 

του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

απένειμε αποδέχεται την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και 

απονέμει στην αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κ. 

Αναστασία Μιαούλη, τον τίτλο της Ομότιμης Καθηγήτριας.  

 

17. Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων των Τμημάτων 

Oικονομικής Επιστήμης, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

 

a. Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη τη σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, αποφασίζει να 

εγκρίνει τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, 

μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. 

 

β. Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη τη σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποφασίζει να 

εγκρίνει τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, 

εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. 

 

γ. Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής. 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη τη σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποφασίζει να 

εγκρίνει τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, 

μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. 

 

18. Εκθέσεις Δράσεων 2021 του Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και του 

Δικτύου UN SDSN  

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενημερώθηκε για τον απολογισμό και τον 

προγραμματισμό 2021-2022 σχετικά με τη συνεργασία του ΟΠΑ με το Δίκτυο Συνεργασίας για το 



 

Θαλάσσιο Περιβάλλον (https://diktyogiatithalassa.gr) στο πλαίσιο του σχετικού μνημονίου. 

 

Ενημερώθηκε επίσης για τον απολογισμό και τον προγραμματισμό 2021-2022 σχετικά με 

τη συνεργασία του ΟΠΑ με το Δίκτυο UN SDSN Ελλάδος (https://ae4ria.org/sdsn-

greece/) 
 

19. Τροποποίηση της 5545/25.07.2018 (Β’ 3707) απόφασης της 16ης/05.07.2018/10 

συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη 

Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής (συνεδρία 1η/20.09.2021/Α5), 

αποφασίζει την προσθήκη δύο μαθημάτων στην ενότητα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο 

Παράρτημα 1 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» της 

5545/25.07.2018 (Β’ 3707) απόφασης της 16ης/05.07.2018/10 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και 

Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ. 

 

20. Τροποποίηση της 5356/18.07.2018 (B’ 3529) απόφασης της 16ης/05.07.2018/16 που 

αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική 

και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

(συνεδρία 12η/25.05.2022/Β3), αποφασίζει την τροποποίηση της 5356/18.07.2018 (B’ 3529) 

απόφασης της 16ης/05.07.2018/16 που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

21. Τροποποίηση της 5620/27.07.2018 (B’ 3842) απόφασης της 16ης/05.07.2018/20 

συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για 

τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 

και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής (συνεδρία 5η/02.02.2022/6) 

σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο: 

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες», αποφασίζει την τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» της 5620/27.07.2018 (B’ 3842) 

απόφασης της 16ης/05.07.2018/20 συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 



 

Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του  εν λόγω ΠΜΣ του Τμήματος 

Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ. 

 

22. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, 

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 191), Ορισμός 

Υπευθύνου Πράξης και κατανομή θέσεων ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους 

επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος για την απόκτηση ακαδημαϊκής 

διδακτικής εμπειρίας 2022-2023 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη: α) το 3050/08.06.2022 αίτημα του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης σχετικά 

με την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ 191) και τον ορισμό 

Υπευθύνου Πράξης, και β) την ΥΣ 288/07.06.2022 πρόταση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Προσωπικού, για την κατανομή στα Τμήματα του Ο.Π.Α. των ανωτέρω θέσεων 

αυτοδύναμης διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αποφασίζει:  

 

 Α) Την υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» λαμβάνοντας υπόψη την με κωδικό: ΕΔΒΜ191 πρόσκληση 

του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΡΨΞΑ46ΜΤΛΡ-00Σ) για την υποβολή πρότασης 

έργου για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», με την οποία έχουν κατανεμηθεί στο Ο.Π.Α. 29 θέσεις ανάθεσης αυτοδύναμης 

διδασκαλίας σε νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, για την απόκτηση 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 

Β) Προτείνει τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ως Επιστημονικό 

Υπεύθυνο του έργου.  

 

Γ) Κατανέμει στα Τμήματα του Πανεπιστημίου τις ανωτέρω θέσεις ανάθεσης αυτοδύναμης 

διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ως εξής: 

 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

4 θέσεις στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  

3 θέσεις στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  

4 θέσεις στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

4 θέσεις στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

4 θέσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης  

3 θέσεις στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  

 

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

4 θέσεις στο Τμήμα Πληροφορικής  

3 θέσεις στο Τμήμα Στατιστικής 

 

Δ) Τα Τμήματα θα μεριμνήσουν για την επιλογή των επιστημονικών πεδίων των θέσεων που τους 

έχουν κατανεμηθεί, καθώς και των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων των εν λόγω 

επιστημονικών πεδίων και θα ενημερώσουν τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Προσωπικού, μέχρι την 20.06.2022, προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση έργου του ΟΠΑ για 



 

ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τίτλο 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 

 

 

 


