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Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ Ακαδ. Έτους 2022-2023 

(Πέμπτη 12-01-2023) 

 

 

1. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΑ και της UNESCO  

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

υπόψη α) το ηλεκτρονικό μήνυμα της εκπροσώπου της UNESCO κ. Thu Truong  με το οποίο 

υποβλήθηκε το σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και της UNESCO και β) την εισήγηση του Πρύτανη, όπως διατυπώθηκε κατά τη 

συζήτηση, αποφασίζει να εγκρίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και της UNESCO όπως αποτυπώνεται συγκεντρωτικά στο σχετικό 

έγγραφο που υποβλήθηκε στη Σύγκλητο του Ο.Π.Α. 

 

2. Ορισμός Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ./Ο.Π.Α. 

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

υπόψη α) τη μοναδική αίτηση υποψηφιότητας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Πληροφορικής κ. Σ. Τουμπή και β) τη γνώμη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (5η 

συνεδρίαση/22.12.2022/2.1.), όπως κοινοποιήθηκε με το έγγραφο του Προέδρου του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Αντιπρύτανη Έρευνας & Διά Βίου Μάθησης, αποφασίζει να ορίσει τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής κ. Σταύρο Τουμπή, Διευθυντή 

Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ./Ο.Π.Α. με θητεία παράλληλη με αυτή του 

Συμβουλίου του Κέντρου, ήτοι έως 31.12.2025. 

 

3. Κατανομή μίας νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

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

υπόψη α) την Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα 

Πανεπιστήμια για το έτος 2023» και β) την εισήγηση Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Προσωπικού, σύμφωνα με την οποία, μετά την εφαρμογή σχετικής μεθοδολογίας κατανομής 

μελών ΔΕΠ, το μεγαλύτερο ποσοστό διδακτικού φόρτου εμφανίζει το Τμήμα Οικονομικής 

Επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες αποχωρήσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος τον 

Αύγουστο 2023, αποφασίζει την κατανομή 1 νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Οικονομικής 

Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

4. Τροποποίηση της 5585/26.07.2018 (Β’ 3841) απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 

17η/10-16.07.2018/23β) περί επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοικητική των 

Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης 
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Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

 

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

υπόψη α) την εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ στη Διοικητική των 

Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό-MBA INTERNATIONAL η οποία διαβιβάστηκε με 

την επιστολή της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών και 

Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, και β) την σύμφωνη γνώμη της 

Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζει την τροποποίηση της 5585/06-09-2018 (Β΄ 

3841) απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 17η/10-

16.07.2018/23β) για την Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ως προς τα άρθρα που αφορούν τις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται 

δεκτοί και το Πρόγραμμα Μαθημάτων. 

 

5. Πρωτόκολλο συνεργασίας για εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού, σύμφωνα με το 

άρθρο 96 του ν. 4957/2022 

  

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

υπόψη α) την εισήγηση του Καθηγητή κ. Δ. Σπινέλλη προς το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, β) την εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας (συνεδρίαση 4η/03.11.2022) όπως διαβιβάστηκε με το έγγραφο της Αναπληρώτριας 

Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και γ) την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, 

αποφασίζει να εγκρίνει τη σύναψη συμφωνίας με σκοπό την εκπόνηση βιομηχανικού 

διδακτορικού στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.), όπως ορίζεται στο 

«Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της εταιρείας 

«Space Hellas» και επιλεγέντος υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Δ.Ε.Τ. για εκπόνηση 

βιομηχανικού διδακτορικού». 

 

6. Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύματος 

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

υπόψη α) την εισήγηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (συνεδρίαση 1η/14-

12-2022/6) σχετικά με τον θεσμό του Συμβούλου-Καθηγητή για τους φοιτητές των Π.Μ.Σ. του 

ιδρύματος με στόχο την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στο πλαίσιο 

κάλυψης των απαιτήσεων του προτύπου της πιστοποίησης των Π.Μ.Σ., και β) τo έγγραφο του 

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α., 

αποφασίζει: 

 

1. Θεσπίζει τον θεσμό του Συμβούλου-Καθηγητή (Tutor) για τους φοιτητές των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Ιδρύματος με στόχο την υποστήριξή τους κατά την 

διάρκεια των σπουδών τους στο Ίδρυμα. 

2. Ο Σύμβουλος-Καθηγητής είναι το σημείο επαφής για τους φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται 

με την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, την συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την 

επαγγελματική τους εξέλιξη και έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

3. Το συλλογικό όργανο διοίκησης κάθε Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. αναλαμβάνει την επίβλεψη της 

ορθής λειτουργίας του θεσμού Συμβούλου-Καθηγητή (Tutor) στο πλαίσιο του κάθε Π.Μ.Σ. και 

κατανέμει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του στους Συμβούλους Καθηγητές του Π.Μ.Σ.. Πιο 

συγκεκριμένα, ορίζεται, με αλφαβητική σειρά βάσει του επωνύμου των φοιτητών, ένας 

Σύμβουλος-Καθηγητής για κάθε φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια του Π.Μ.Σ.. Οι Σύμβουλοι-

Καθηγητές υποχρεούνται να ανακοινώνουν κατά την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου τις 



 

ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες θα δέχονται τους φοιτητές κατά την διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους. Ο ελάχιστος χρόνος που υποχρεούνται να διαθέτουν οι Σύμβουλοι-

Καθηγητές στους φοιτητές που τους έχουν κατανεμηθεί είναι 2 ώρες/μήνα. 

 

7. Τιμητικό βραβείο εξαιρετικής επίδοσης στη διδασκαλία για το διδακτικό προσωπικό στα 

ΠΜΣ του Ο.Π.Α 

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

υπόψη α) την εισήγηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (συνεδρίαση 1η/14-

12-2022/7) σχετικά με τη θεσμοθέτηση βραβείων διδασκαλίας στα Π.Μ.Σ., και β) τo έγγραφο του 

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α., 

αποφασίζει τη θέσπιση τιμητικού βραβείου εξαιρετικής επίδοσης στη Διδασκαλία για το 

διδακτικό προσωπικό στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ, για κάθε 

ακαδημαϊκό έτος βάσει των στατιστικών αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας του προηγούμενου 

ακαδημαϊκού έτους, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ. 

 

8. Ανάθεση αρμοδιότητας επί θεμάτων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.) στις Κοσμητείες των Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

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

υπόψη την σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, 

αποφασίζει την ανάθεση α) στις Κοσμητείες των Σχολών του Πανεπιστημίου, του γενικού 

τεκμηρίου αρμοδιότητας επί των θεμάτων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.) για τα οποία η αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί ειδικώς σε άλλο Όργανο του Ιδρύματος 

βάσει ρυθμίσεων της κείμενης νομοθεσίας, και β) στις/στους Κοσμήτορες των Σχολών, της 

αρμοδιότητας υπογραφής των αντίστοιχων Πράξεων.  

 

9. Κατανομή μίας νέας θέσης μέλους Ε.Τ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. για το έτος 2023 στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

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

υπόψη α) το γεγονός ότι στο Ίδρυμα αυτή τη στιγμή η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας 

καλύπτεται από Πανεπιστημιακή Υπότροφο και, ως εκ τούτου, ο διορισμός, σε οργανική θέση, 

νέου μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με αντικείμενο την διδασκαλία της Γαλλικής 

Γλώσσας θα συμβάλλει στην σταθερή και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των διδακτικών 

αναγκών των φοιτητών στους εξειδικευμένους τομείς της Γαλλικής Γλώσσας που θεραπεύονται 

από το Ίδρυμα, β) το γεγονός ότι η διδασκαλία ξένων γλωσσών πραγματοποιείται από μέλη 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί στη Σχολή της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων η οποία, δυνάμει της Απόφασης της 11ης Συνεδρίασης/19.06.2014 της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου, προσφέρει όλα τα μαθήματα ξένων γλωσσών στο σύνολο των Σχολών του 

Ιδρύματος, και γ) την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού για 

την κατανομή μίας νέας θέσης μέλους Ε.Τ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. για το έτος 2023 στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποφασίζει  α) την προκήρυξη της νέας θέσης που κατανεμήθηκε στο 

Ίδρυμα, ως θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με αντικείμενο τη διδασκαλία 

της Γαλλικής Γλώσσας, και β) την κατανομή της ανωτέρω θέσης στη Σχολή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

 

10.  Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον αφυπηρετήσαντα Καθηγητή του Τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ κ. Γ. Ζανιά 

 

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

υπόψη α) την επιστολή του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών με την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 8η/15.12.2022/Α.1.) και β) 

την επιστολή του Κοσμήτορα με την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών 



 

Επιστημών (συνεδρίαση 4η/19.12.2022/1), αποφασίζει και απονέμει στον αφυπηρετήσαντα 

Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, κ. Γεώργιο Ζανιά, τον 

τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή. 

 


