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Ο «επτάλογος» 
της πανδημίας
Επτά κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις από επιστήμονες του ΟΠΑ  
για τις νέες συνθήκες στο εργασιακό μας περιβάλλον, με δεδομένη  
την έναρξη μιας δύσκολης ακαδημαϊκής χρονιάς εν μέσω πανδημί-
ας, που έχει αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.  
Πώς θα είναι η ζωή μας τους επόμενους μήνες; Πώς θα σπουδάζουμε, 
αλλά και θα εργαζόμαστε;

Έρευνα   σελ. 4-5

Αφήγηση:  
Πώς βίωσαν τρεις φοιτητές  
του Ιδρύματος το εαρινό εξάμηνο.

Τα καλά νέα   σελ. 20

Επικαιρότητα   σελ. 3
Διεθνή   σελ. 18

Η κοινότητά μας   σελ. 19

Οι αποφάσεις που 
θα αλλάξουν την ει-
κόνα των πανεπιστη-
μιακών και ερευνητι-
κών ιδρυμάτων στην 
ΕΕ.

Αριστεία και... εκτός 
αμφιθεάτρου

Σειρά βραβείων και διακρίσεων για φοιτήτριες και φοι-
τητές του ΟΠΑ σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνι-
σμούς.

Νέα διοίκηση για την επόμενη τετραετία 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η κοινότητά μας   σελ. 8-11

Με επικεφαλής τον νέο Πρύτανη του Ιδρύματος καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και νέους Αντι-
πρυτάνεις τον καθηγητή Βασίλη Βασδέκη, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δράκο, τον αναπληρωτή 
καθηγητή Γιώργο Λεκάκο και τον καθηγητή Βασίλη Παπαδάκη, το νέο σχήμα ανέλαβε τα καθήκο-
ντά του την 1η Σεπτεμβρίου. Νέους Προέδρους εξέλεξαν και τα Τμήματα του Ιδρύματος.

Η έρευνα στην υπηρεσία  
των σύγχρονων  
κοινωνιών

Άνοδος βάσεων  
στα Τμήματα του ΟΠΑ

Τι δείχνει η μελέτη των στοιχείων.
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Ενυπόγραφα άρθρα και απόψεις δε-

σμεύουν μόνον τους συντάκτες τους. 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση οποιου-

δήποτε μέρους της ύλης της εφημερί-

δας, αρκεί να είναι ακριβής και να  

αναφέρεται η πηγή.
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Αξίζει να διαβάσετε

Δημήτρης  
Μπουραντώνης
Πρύτανης του ΟΠΑ

Ανθολόγιο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανωσιακής 
Συμπεριφοράς και Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή
της Ελεάννας Γαλανάκη, Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ | Εκδόσεις Μπένου, 2020

Τ ον Φεβρουάριο του 2020 εκδόθηκε και παρουσιάστηκε ο τιμητικός τόμος της ομότιμης καθηγήτριας του ΟΠΑ Νάνσυ Παπαλεξανδρή με τίτ-
λο «Ανθολόγιο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Επιχειρήσεων». Ο τόμος χωρίζεται σε τρεις 
θεματικές ενότητες: Α. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Β. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Γ. Ειδικά Θέματα Management και φιλοξενεί 

σε 562 σελίδες 27 εργασίες στα τρία αυτά αντικείμενα. Στον τόμο συμβάλλουν 49 συγγραφείς από 16 πανεπιστήμια, ελληνικά και του εξωτερικού, 
όλοι ειδικοί στα θέματα που πραγματεύονται. 
Οι εργασίες που παρουσιάζονται εστιάζουν κυρίως στο μάνατζμεντ και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά εξειδικεύονται περαιτέρω και στη 

διεθνή διοίκηση, στην ηγεσία, στην απόδοση, στην κλαδική ανάλυση, στις στάσεις και τις συμπεριφο-
ρές των εργαζομένων, στις μικρομεσαίες και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, και στην καινοτομία και 
την τεχνολογία. Ο τόμος είναι ενδεικτικός της πληθώρας των θεμάτων που απασχολούν τη Διοίκηση Αν-
θρώπινου Δυναμικού στη χώρα μας και διεθνώς και του βαθμού στον οποίον έχει εξελιχθεί ο συγκεκρι-
μένος επιστημονικός χώρος τις τελευταίες δεκαετίες. Γενικά ο τόμος χαρακτηρίζεται από μία διεπιστη-
μονική θεώρηση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οργανισμοί και επιχειρήσεις κατά τη διαχείριση του 
ανθρώπινου παράγοντα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν κεφάλαια με καθαρά προσανατολισμό διοίκησης/
μάνατζμεντ, κεφάλαια που προσανατολίζονται στην επιχειρησιακή στρατηγική, κεφάλαια που εκκινούν 
από μακροοικονομικά και δημογραφικά θέματα, κεφάλαια με έμφαση στην ηγεσία, αλλά και στην επι-
κοινωνία, την εικόνα και τις σχέσεις, το διεθνές επιχειρείν, τη δημόσια διοίκηση, την επιχειρησιακή ηθι-
κή και την εταιρική υπευθυνότητα. Διαφαίνεται, μέσω της πληθώρας των προσεγγίσεων, θεωρητικών 
υποβάθρων και μεθοδολογιών, η δυναμική που έχει αποκτήσει ο επιστημονικός χώρος της διαχείρισης 
του ανθρώπινου δυναμικού και οι προοπτικές του για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Ο τόμος είναι ελεύθερα διαθέσιμος στην Πυξίδα, το ψηφιακό αποθετήριο του ΟΠΑ, στη διεύθυνση 
www.pyxida.aueb.gr

Μια πρωτόγνωρη  
πραγματικότητα

Τ
ο ξεκίνημα της φετινής ακαδημαϊ- 

κής χρονιάς μάς βρίσκει όλους 

αντιμέτωπους με μία εντελώς δια-

φορετική και πρωτόγνωρη πραγμα-

τικότητα. Η συγκυρία της πανδημίας της νόσου 

COVID-19 είναι αλήθεια ότι επιβάλλει την υι-

οθέτηση νέων συνηθειών και συμπεριφορών. 

Η καθημερινότητά μας διαμορφώνεται με βάση 

καινούργιες παραμέτρους και διαρκώς μετα-

βαλλόμενα δεδομένα.

Σε ό,τι μας αφορά ως πανεπιστημιακή κοινότη-

τα, αυτό που βεβαίως οφείλουμε όλοι να πρά-

ξουμε είναι η πλήρης συμμόρφωση με τις επι-

ταγές της τρέχουσας κατάστασης. Αναμφίβο-

λα, η προσωρινή διενέργεια του μεγαλύτερου 

τμήματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω 

της χρήσης εξ αποστάσεως μεθόδων σάς στε-

ρεί την ανεκτίμητη εμπειρία της διάδρασης με-

ταξύ σας, καθώς και με τους καθηγητές σας, 

τουλάχιστον στον βαθμό που θα τη βιώνατε με 

την καθημερινή φυσική σας παρουσία στους 

χώρους του πανεπιστημίου μας. Και είναι αυτή 

η αναστολή τής διά ζώσης καθημερινής επα-

φής φοιτητή-καθηγητή δυσάρεστη όχι μόνο για 

εσάς, αλλά και για όλους εμάς που σας διδά-

σκουμε και έχουμε ανάγκη την ανατροφοδότη-

ση της γνώσης και των εμπειριών που προκύ-

πτουν μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσουμε 

μαζί σας στο πλαίσιο της αποστολής μας ως 

πανεπιστημιακών δασκάλων.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα 

καταστεί δυνατό όλοι αυτοί οι περιορισμοί να 

αρθούν, επιτρέποντάς μας να ξαναβρούμε τους 

ρυθμούς μας, να συσφίξουμε τις διαπροσωπι-

κές μας σχέσεις, να δραστηριοποιηθούμε με 

ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και να συμβάλου-

με όλοι μαζί, με αισιοδοξία και ενότητα, στη 

χάραξη μιας σπουδαίας πορείας για το πανε-

πιστήμιό μας.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλες και όλους!



Άνοδο βάσεων σημείωσε το ΟΠΑ σε μια χρονιά με γενική πτώση βαθμολογιών  

για την είσοδο στα πανεπιστήμια της χώρας.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιστημών και Τεχνολογίας  

της Πληροφορίας

Τμήμα

Διεθνών  
και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών 
Σπουδών

Οικονομικής 
Επιστήμης

Διοικητικής 
Επιστήμης  

και Τεχνολογίας

Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Λογιστικής  
και Χρηματοοι- 

κονομικής

Μάρκετινγκ  
και Επικοινωνίας

Πληροφορικής Στατιστικής

Σειρά 
αντιστοίχισης

4ο μεταξύ 12 
αντίστοιχων 
Τμημάτων

1ο μεταξύ 12 
αντίστοιχων 
Τμημάτων

χωρίς  
αντιστοίχιση

1ο μεταξύ 5 
αντίστοιχων 
Τμημάτων

1ο μεταξύ 3 
αντίστοιχων 
Τμημάτων

χωρίς  
αντιστοίχιση

3ο μεταξύ 12 
αντίστοιχων 
Τμημάτων

χωρίς  
αντιστοίχιση

Μόρια  
2020 14.100 15.800 17.900 16.400 16.325 15.000 16.550 13.425

Ποσοστιαία 
διαφορά 
2019/2020

+2,1%
5

+0,5%
5

-0,3%
6

+1,9%
5

-0,3%
6

+3,7%
5

+0,7%
5

+0,7%
5

Μόρια  
πρώτου 16.400 18.675 19.300 18.725 19.275 17.825 18.750 18.525

Ποσοστό 
επιτυχόντων 
με 1η σειρά 
προτίμησης 

16% 51% 98% 44% 54% 41% 39% 16%
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Άνοδος των βάσεων εισαγωγής
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ έχει την 
υψηλότερη βάση εισαγωγής σε σχέση με τα αντίστοιχα 
πανεπιστημιακά Τμήματα. Επίσης, στο Τμήμα ο πρώτος 
εισαχθείς έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, συ-
γκριτικά με τους υπόλοιπους πρώτους στη συγκεκριμένη 
ομάδα Τμημάτων.

 Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πα-
ραμένει το Τμήμα με την υψηλότερη βάση εισαγωγής και 
τον πιο υψηλόβαθμο εισαχθέντα στο ΟΠΑ.

 Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
ΟΠΑ έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής σε σχέση με τα 
αντίστοιχα πανεπιστημιακά Τμήματα. Επίσης, παρουσιάζει 
τη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και τελευταίου ει-
σαχθέντος στη συγκεκριμένη ομάδα.

 Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
ΟΠΑ παραμένει το πιο υψηλόβαθμο από τα αντίστοιχα πα-
νεπιστημιακά Τμήματα και εμφανίζει τη μικρότερη πτώση 

Γ
ια άλλη μία χρονιά τα αποτελέσματα των πα-
νελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση έδειξαν άνοδο των 
βάσεων εισαγωγής στην πλειοψηφία των Τμη-

μάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Ίδρυ-

μα, άλλωστε, είναι σταθερά προσηλωμένο στον στόχο της 

υποδοχής των αρίστων μεταξύ των υποψηφίων.

Τα Τμήματα του ΟΠΑ κατατάσσονται πρώτα ή αρκετά υψη-

λά μεταξύ αντίστοιχων Τμημάτων άλλων πανεπιστημίων. 

Επιπλέον, τα Τμήματα του ΟΠΑ χωρίς αντιστοίχιση κατα-

γράφουν ιδιαίτερα υψηλές βάσεις εισαγωγής, καταδεικνύ-

οντας το ανταγωνιστικό επίπεδο των προγραμμάτων σπου-

δών του πανεπιστημίου μας. Συγκεκριμένα:

 Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών του ΟΠΑ εμφανίζει αξιόλογη αύξηση στη βάση 

εισαγωγής του και μια τεράστια υπεροχή 4.925 μορίων 

από το πιο χαμηλόβαθμο Τμήμα της αντίστοιχης ομάδας.

στη συγκεκριμένη ομάδα. Ο πρώτος εισαχθείς στο Τμήμα 
του ΟΠΑ έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, συ-
γκριτικά με τους υπόλοιπους πρώτους στη συγκεκριμένη 
ομάδα Τμημάτων. Επίσης, το Τμήμα του ΟΠΑ παρουσιά-
ζει τη μικρότερη διαφορά μεταξύ πρώτου και τελευταίου 
εισαχθέντος.

 Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ ση-
μειώνει εντυπωσιακή αύξηση 542 μορίων στη βάση εισα-
γωγής του, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

 Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ παρουσιάζει αύξη-
ση στη βάση εισαγωγής του, παρά τις αυξομειώσεις στη 
συγκεκριμένη ομάδα. Το Τμήμα επιδεικνύει μια τεράστια 
υπεροχή 6.200 μορίων από το πιο χαμηλόβαθμο Τμήμα 
της συγκεκριμένης ομάδας.

 Το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ επιδεικνύει άνοδο 
στη βάση εισαγωγής του, με τον πρώτο εισαχθέντα στα 
18.525 μόρια.

του Καθηγητή  Βασίλη Βασδέκη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, και της Ιωάννας Μπλίντζιου, συνεργάτιδας στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΟΠΑ (www.aueb.gr/content/dedomena-poiotitas).
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Ο «επτάλογος» 
της πανδημίας

Επτά κρίσιμες ερωτήσεις  
και απαντήσεις  
από επιστήμονες του ΟΠΑ  
για τις νέες συνθήκες  
στο εργασιακό  
μας περιβάλλον

των Μαρίας Βακόλα, Ελεάννας Γαλανάκη, Ιωάννη Νικολάου και Μαρίνας Ψιλούτσικου, μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΟΠΑ, και 
των Ναντίν Γεωργίου, Μαρίνας Καρλή, Δέσποινας Ξανθοπούλου, Νίκου Πάχου και Εύης Τσώνη, Διδακτόρων και Υποψήφιων Διδακτόρων του ΟΠΑ

Στην επιχείρηση αποφασίστηκε η κα-
θημερινή θερμομέτρηση κάθε εργαζο-
μένου πριν την είσοδό του ως μέτρο 
πρόληψης της μετάδοσης του κορω-
νοϊού. Κάποιοι εργαζόμενοι αντιδρούν 
ανησυχώντας για την καταγραφή των 
προσωπικών τους δεδομένων, όπως 
και για τυχόν πρόσθετες σχετικές απο-
φάσεις. Πώς να το διαχειριστώ;

Είναι κρίσιμο να επικοινωνηθούν πλήρως 
και με σαφήνεια οι λόγοι που οδήγησαν 
σε αυτή την απόφαση και να υπάρχει πλή-
ρης διαφάνεια στις διαδικασίες που ακο-
λουθούνται όσον αφορά ενδεχόμενη κα-
ταγραφή, αποθήκευση ή κοινοποίηση των 
δεδομένων. Είναι σκόπιμο να γνωρίζουν 
τι ακριβώς συμβαίνει ώστε να διασκεδα-
στούν πιθανώς αβάσιμες ανησυχίες. Επι-
πλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρό-
κειται για περιορισμένου εύρους απόφα-
ση, ώστε να μη θεωρηθεί ως προπομπός 
μιας ευρύτερης αλλαγής στην εταιρική 
στρατηγική. Εναλλακτικά, και με δεδομέ-
νη την εμπιστοσύνη προς τους συνεργά-
τες σας, μπορείτε να μεταφέρετε την ευ-
θύνη της μέτρησης στους ίδιους κατά την 
είσοδό τους στην επιχείρηση, ώστε να 
μην υπάρχει κίνδυνος γνωστοποίησης των 
προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτους. 
Αν, παρ’ όλα αυτά, κάποιοι συνεχίζουν να 
αντιδρούν, τότε μια καλή προσέγγιση είναι 
να προσφέρετε την επιλογή να εργάζονται 
εξ αποστάσεως. Θα καθησυχάσει τόσο 
τους ίδιους όσο και τους υπολοίπους.

Ψάχνω για εργασία (έψαχνα και πριν 
την πανδημία). Να παγώσω την προ-
σπάθειά μου ή με ποιον τρόπο να συ-
νεχίσω;

Μεγάλο μέρος της διαδικασίας αναζήτη-
σης εργασίας πραγματοποιείται και μέσω 
του διαδικτύου, οπότε δεν υπάρχει κανέ-
νας λόγος να παγώσω τη διαδικασία. Συ-
νεχίζω λοιπόν να ψάχνω για θέσεις εργασί-
ας σε ιστοσελίδες επιχειρήσεων (πολλές 
εταιρείες εξακολουθούν να προσλαμβά-
νουν), γίνομαι ακόμη πιο ενεργός σε ιστο-
σελίδες ανάρτησης αγγελιών και αναζήτη-
σης εργασίας (π.χ. LinkedIn, Glassdoor), 
μελετώντας υλικό που ανεβάζουν άλλοι ή 
ανεβάζω και εγώ υλικό που βρίσκω ενδι-
αφέρον. Ψάχνω στο LinkedIn και συνδέ-
ομαι με παλιούς συμμαθητές, συμφοι-
τητές, συναδέλφους, καθηγητές. Κάνω 
επιτέλους αυτό το eLearning πρόγραμμα 
(πολλά από αυτά είναι δωρεάν) που θα με 
βοηθήσει να αναπτύξω γνώσεις και δεξι-
ότητες οι οποίες θα μου χρειαστούν στο 
μέλλον, αυτο-αξιολογώ τις διαπροσωπι-
κές μου δεξιότητες με δωρεάν εφαρμο-
γές και επισκέπτομαι ιστοσελίδες Γρα-
φείων Διασύνδεσης πανεπιστημίων (π.χ.  
www.career.aueb.gr).

Πώς μπορώ να χειριστώ καλύτερα τις 
εξ αποστάσεως συναντήσεις;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι τον 
σκοπό της συνάντησης, τη διάρκειά της 
και τους βασικούς κανόνες. Έτσι, μιλή-
στε εξαρχής για τους κανόνες, όπως, για 
παράδειγμα, «δεν τσεκάρουμε email, δεν 
απαντάμε σε τηλέφωνα και δεν κάνουμε 
άλλα, άσχετα με τη συνάντηση, πράγματα 
την ίδια στιγμή». Επίσης, αρχίστε τις συ-
ναντήσεις με τα πολύ εισαγωγικά θέματα, 
για να δώσετε σε όλους τον χρόνο να συν-
δεθούν και να αισθανθούν μέλη της συ-
νάντησης. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι 
συμμετέχοντες στη συνάντηση να νιώθουν 
καλά, γι’ αυτό ρωτήστε τους και ανταπο-
κριθείτε στους προβληματισμούς τους. 
Επίσης, μια καλή πρακτική, όπως σε όλες 
τις συναντήσεις, είναι η διαμόρφωση ατζέ-
ντας των θεμάτων προς συζήτηση, προκει-
μένου να προβλεφθεί αρκετός χρόνος για 
τη συζήτηση. Η ύπαρξη ατζέντας δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει όμως τη συζήτηση μη 
προβλεπόμενων θεμάτων! Ας μην ξεχνάμε 
ότι βιώνουμε όλοι συνθήκες κρίσης, συνε-
πώς θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να εκ-
φραστούν αναδυόμενα ζητήματα. 

1
2
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Ένας οργανισμός όπου είχα στείλει 
το βιογραφικό μου με προσκάλεσε να 
πραγματοποιήσω ψηφιακή συνέντευξη 
(ασύγχρονη βιντεογραφημένη συνέ-
ντευξη). Αισθάνομαι άβολα. Πώς μπο-
ρώ να το διαχειριστώ;

Η ψηφιακή συνέντευξη αποτελεί το πιο εν-
δεδειγμένο μέσο επιλογής προσωπικού 
σε συνθήκες περιορισμών και εξ αποστά-
σεως εργασίας. Παρέχει τη δυνατότητα ευ-
ελιξίας (π.χ. μετακίνηση), η οποία, σε συν-
δυασμό με την τυποποίηση (κοινά ερωτή-
ματα σε όλους τους υποψηφίους), αυξάνει 
την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια και 
μειώνει την προκατάληψη. Όλες οι σημα-
ντικές ικανότητες και δεξιότητες αποκαλύ-
πτονται και υπάρχει η δυνατότητα αναλυ-
τικών προβλέψεων (αυτόματη αξιολόγηση 
των υποψηφίων από αλγορίθμους και τε-
χνητή νοημοσύνη). Όλα τα ανωτέρω οδη-
γούν σε πιο ολοκληρωμένη και ακέραιη 
λήψη αποφάσεων. Ο υποψήφιος θα πρέ-
πει να φροντίσει την ταχύτητα της σύνδε-
σής του για να μην υπάρχουν καθυστερή-
σεις, τον χώρο διεξαγωγής της συνέντευ-
ξης και την εμφάνισή του. Θα πρέπει, ακό-
μη, να προετοιμαστεί καταλλήλως, και 
συγκεκριμένα να εξοικειωθεί με τέτοιες 
πλατφόρμες (αναζήτηση λεπτομερειών για 
τη διεξαγωγή της συνέντευξης) και να εκ-
παιδευτεί εστιάζοντας στη μη λεκτική επι-
κοινωνία ώστε να αποδώσει καλύτερα και 
να μειωθεί η επίδραση του άγχους.

Είναι πιο κουραστική η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση; Για ποιους λόγους;

Στις παρούσες συνθήκες της πανδημίας, 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανθρώπι-
νου δυναμικού έχει αυξηθεί. Παρά τα 
πολλά θετικά, η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση απαιτεί προσήλωση σε μία οθό-
νη και περισσότερη προσπάθεια κατανό-
ησης λόγω έλλειψης προσωπικής επα-
φής και αμεσότητας. Επίσης, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη ότι πολλοί εκπαιδευό-
μενοι δεν έχουν εμπλακεί στην εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο και προ-
σπάθεια προσαρμογής.

Πριν την πανδημία συνήθιζα να έχω 
προσωπική επαφή με πελάτες και συ-
νεργάτες, παρακολουθούσα ημερίδες 
και συνέδρια. Πώς μπορώ να διατηρή-
σω ή και να εμπλουτίσω το δίκτυο των 
επαγγελματικών επαφών μου όσο διά-
στημα εργάζομαι από απόσταση;

Προφανώς, δεν είναι το ίδιο, αλλά η εξ 
αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία 
μπορεί να είναι εποικοδομητική και σίγου-
ρα μια καλή επιλογή στην τρέχουσα συ-
γκυρία. Αν δεν έχετε αξιοποιήσει μέχρι 
τώρα τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πλατ-
φόρμες ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
είναι κρίσιμο να το κάνετε. Διαμορφώστε 
το προφίλ σας στο LinkedIn, συνδεθείτε 
με ανθρώπους που ανήκουν στο φυσικό 
σας δίκτυο και αναζητήστε νέους σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Εκμεταλλευτείτε το δί-
κτυο της επιχείρησης στην οποία εργάζε-
στε, αλλά και το δίκτυο των γνωστών σας. 
Σχολιάστε και αντιδράστε στις αναρτήσεις 
τους, μοιραστείτε τις, κάντε τις δικές σας 
προσπάθειες. Η παρουσία σας θα τύχει 
προσοχής από άλλους που έχουν κοινά 
ενδιαφέροντα και πολύ σύντομα θα έχε-
τε αναπτύξει μια χρήσιμη εναλλακτική. 
Παράλληλα, μπορείτε να συμμετέχετε σε 
online συναντήσεις, podcasts ή ομιλίες. 
Είναι ευκαιρία όχι μόνον να παρακολου-
θείτε τις εξελίξεις στον τομέα σας, αλλά 
και να καλλιεργήσετε τις επαγγελματικές 
σας επαφές.

Η τηλεργασία συνδέεται κάποιες φο-
ρές με την επαγγελματική κόπωση. 
Πώς μπορώ να το χειριστώ ως εργα-
ζόμενος; 

Με την τηλεργασία σίγουρα κάνουμε τα 
πράγματα με τρόπο διαφορετικό. Οι εργα-
ζόμενοι αναφέρουν συχνά πως η τηλερ-
γασία μπορεί να τους εξουθενώσει ή να 
τους «παραλύσει» και να μην κάνουν τί-
ποτα. Ένα πρώτο βήμα για την εξ αποστά-
σεως εργασία είναι να δημιουργήσετε τον 
κατάλληλο χώρο. Φροντίστε το νέο σας 
«εργασιακό» περιβάλλον, ώστε να σας 
παρακινεί να δουλέψετε, ελαχιστοποιώ-
ντας ταυτόχρονα τα στοιχεία που σας απο-
σπούν την προσοχή. Δημιουργήστε ρουτί-
νες στην εργασιακή σας ημέρα. Ξεκινήστε 
την κάθε εργασιακή σας ημέρα με τους 
στόχους σας σε ιεράρχηση, δηλαδή με το 
πιο επείγον να πηγαίνει πρώτα. Είναι ση-
μαντικό να κάνετε διαλείμματα και να πί-
νετε νερό. Μπορείτε, για παράδειγμα, να 
χρησιμοποιήσετε την τεχνική Pomodoro: 
25 λεπτά εστίασης σε μία εργασία, 5 λε-
πτά διάλειμμα και μεγαλύτερο διάλειμμα 
μετά από τέσσερα 25λεπτα. Επίσης, εί-
ναι σημαντικό να γνωρίζετε πότε αρχίζει 
και πότε τελειώνει μια εργασιακή ημέρα,  
διαφορετικά κινδυνεύετε να εργάζεστε 
όλη την ημέρα.

Περισσότερες ερωταπαντήσεις:  
www.aueb.gr/el/content/hr-case-study-
series

Δύσκολο αναμένεται το φθινόπωρο στη χώρα μας, 
αλλά και στο εξωτερικό, με την πανδημία του νέου 
κορωνοϊού να έχει αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων 
ανθρώπων παγκοσμίως. Πώς όμως θα είναι η ζωή 
μας τους επόμενους μήνες; Πώς θα εργαζόμαστε;

Η «ΟΠΑ News» συγκέντρωσε μερικές ερωτήσεις 
τις οποίες πιθανώς όλοι έχουμε στο μυαλό μας...
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του Δημήτρη Βέρρα, δικηγόρου, συνεργάτη Νομικής Υπηρεσίας του ΟΠΑ

Μ
πορεί η Ευρώ-
πη να καταφέ-
ρει να αντιμετω-
πίσει τον κορω- 

νοϊό χωρίς να κάνει εκπτώσεις 
στις αρχές της; Αυτό υπήρξε από 
την αρχή το μεγάλο ερώτημα.

Η εμφάνιση του κορωνοϊού στη 
γηραιά ήπειρο υπήρξε η απαρχή 
για το δυσκολότερο crash test 
στις θεμελιώδεις κατακτήσεις του 
ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. 
Πώς θα αντιμετωπίσει την πανδη-
μία η Ευρώπη χωρίς να παραβιά-
σει το κράτος δικαίου που η ίδια 
οικοδόμησε; Είναι δυνατή η δια-
φύλαξη της δημόσιας υγείας χω-
ρίς την παραβίαση της ιδιωτικότη-
τας και των προσωπικών δεδομέ-
νων των πολιτών; Πώς θα σταθ-
μιστούν τα δικαιώματα αυτά υπό 
το βάρος της πίεσης του χρόνου 
και του κινδύνου; Ποτέ ξανά δεν 
είχαν τεθεί τα διλήμματα αυτά σε 
τέτοια ένταση. Πολλοί ήταν αυ-
τοί που υπήρξαν επιφυλακτικοί. 
Το κράτος δικαίου δεν μπορεί 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
σε συνθήκες πανδημίας, έλεγαν. 
Η Ευρώπη πρέπει να αναστείλει 
θεμελιώδη δικαιώματα προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο.

Ωστόσο, στον πυρήνα του ευρω-
παϊκού νομικού πολιτισμού βρί-
σκονταν πάντα τα δικαιώματα των 
πολιτών. Το δικαίωμά τους στην 
ιδιωτικότητα, να κρατούν για τον 
εαυτό τους βασικές πτυχές της 
ζωής τους. Το δικαίωμα στην 
προστασία των προσωπικών δε-
δομένων τους, να ελέγχουν κάθε 
πληροφορία που τους αφορά. 
Το δικαίωμα στη δημόσια υγεία, 
να απαιτούν από την Πολιτεία να 
λαμβάνει μέτρα για την προστα-
σία της υγείας των πολιτών. Το 
δικαίωμα στην πληροφόρηση και 
στην έκφραση, να ενημερώνονται 
και να έχουν λόγο για όσα συμ-
βαίνουν.

Τα δικαιώματα αυτά δεν τελούν 
εκ προοιμίου σε αρμονία. Υπό 
κανονικές συνθήκες συχνά συ-
γκρούονται. Υπό τις έκτακτες συν-

θήκες του κορωνοϊού η σύγκρου-
ση αυτή αναμενόταν σαφώς σφο-
δρότερη. Δικαίωμα στην ιδιωτικό-
τητα σημαίνει να προφυλάσσεσαι 
από τον στιγματισμό του φορέα 
COVID-19, ταυτόχρονα όμως δι-
καίωμα στην πληροφόρηση ση-
μαίνει να γνωρίζεις πού εντοπί-
στηκε κρούσμα, ώστε να προ-
φυλαχθείς. Δικαίωμα στην υγεία 
σημαίνει να απαιτείς την καταγρα-
φή και ιχνηλάτηση των κρουσμά-
των, ταυτόχρονα όμως δικαίωμα 
στην προστασία προσωπικών δε-
δομένων σημαίνει να γνωρίζεις 
ότι, εάν το κρούσμα είσαι εσύ, οι 
πληροφορίες για την υγεία σου 
δεν θα φτάσουν εκεί όπου δεν 
πρέπει.

Η Ευρώπη είχε θεσπίσει τα δι-
καιώματα, είχε διαμορφώσει νο-
μοθετικά και ερμηνευτικά τις δι-
κλείδες για τη στάθμιση, είχε 
διαπλάσει τα κριτήρια για την 
οριοθέτηση της εφαρμογής (ανα-
λογικότητα/αναγκαιότητα) και 
είχε συστήσει τα όργανα (επιτρο-

πές, συμβούλια, εποπτικές αρ-
χές). Και, παρά τις σοβαρές επι-
φυλάξεις, το σύστημα αυτό λει-
τούργησε.

Η καταγραφή κρουσμάτων έγινε 
χωρίς να χρειαστεί παρακολού-
θηση πολιτών από κινητά και κά-
μερες. Τα δεδομένα υγείας κυ-
κλοφόρησαν ελεύθερα, αλλά 
μόνο μεταξύ φορέων που έπρε-
πε να έχουν πρόσβαση σε αυτά. 
Οι πολίτες ενημερώθηκαν για πε-
ριοχές εντοπισμού κρουσμάτων, 
ποτέ όμως δεν έμαθαν ονόματα 
ασθενών. Η θερμομέτρηση σε 
χώρους αυξημένης προσέλευσης 
εφαρμόστηκε, οι μετρήσεις όμως 
δεν καταγράφηκαν ποτέ. Οι πο-
λίτες έβγαιναν από το σπίτι τους 
με αποστολή SMS, κανένα μήνυ-
μα όμως δεν καταχωρήθηκε σε 
βάση δεδομένων.

Μπορεί όλα αυτά να φαίνονται 
αυτονόητα, αλλά μόνο αυτονό-
ητα δεν είναι. Πολύ πιο εύκολο 
θα ήταν να αφήσουμε στην άκρη 
τα δικαιώματα των πολιτών και να 
λάβουμε αποφάσεις με μοναδικό 
γνώμονα τον άμεσο περιορισμό 
του κορωνοϊού. Απέναντι στην 
ολέθρια αυτήν ευκολία, η Ευρώ-
πη επέλεξε τον δρόμο της στάθ-
μισης, της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας. Σεβάστηκε τους 
κανόνες της, τίμησε τις παραδο-
χές της και συζήτησε τη λειτουρ-
γία τους υπό τα νέα δεδομένα.

Η προσπάθεια δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί. Ο κορωνοϊός είναι ακόμη 
εδώ. Ήδη όμως η πρώτη μάχη 
έχει κερδηθεί. Η Ευρώπη, σε πεί-
σμα όσων αμφέβαλλαν για τη 
σκοπιμότητα ή την αποτελεσματι-
κότητα του εγχειρήματος, απέδει-
ξε ότι έχει τη βούληση και τη γνώ-
ση να αντιμετωπίσει την πανδημία 
χωρίς να κάνει εκπτώσεις στον 
νομικό πολιτισμό της. Και αυτό 
είναι κάτι για το οποίο μπορούμε 
να είμαστε υπερήφανοι.

Η Ευρώπη απέδειξε 

ότι δεν είναι 

διατεθειμένη  

να εγκαταλείψει  

τις αρχές της  

με την πρώτη  

μεγάλη κρίση.
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Η κοινωνία 
σε πρώτο πλάνο
Συνέντευξη του επικεφαλής της κορυφαίας ελληνικής εταιρείας  

φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας στην «ΟΠΑ News»

ξη τεχνογνωσίας. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται ένα 

σύγχρονο και πιο σαφές θεσμικό πλαίσιο από αυτό 

που υπάρχει σήμερα και ενίσχυση των υποδομών των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Έχουμε τις δυνατότητες, 

γιατί έχουμε τους επιστήμονες, υπάρχει εμπιστοσύνη 

και διάθεση συνεργασίας και πλέον είναι κοινή πεποί-

θηση κράτους και ιδιωτικού τομέα πως η ενίσχυση 

της έρευνας μόνο οφέλη μπορεί να έχει για όλους. 

Άρα, είμαι αισιόδοξος πως θα υπάρξει στο μέλλον 

και ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον, που θα δώσει κί-

νητρα και θα λειτουργήσει αναπτυξιακά. Προς αυτή 

την κατεύθυνση, σημαντική ήταν η πρόσφατη δέσμευ-

ση του υπουργείου Υγείας για αύξηση του ποσού του 

συμψηφισμού δαπανών έρευνας-ανάπτυξης και επεν-

δύσεων, με το clawback (μηχανισμό υποχρεωτικών 

επιστροφών-εκπτώσεων) κατά 100 εκατ. ευρώ ετησί-

ως, από 50 εκατ. που ήταν πέρσι, με στόχο να φθάσει 

τα 300 εκατ. ευρώ έως το 2022.

 Σε θέματα κοινωνικής προσφοράς και εταιρικής ευ-
θύνης ποιες δράσεις πραγματοποιείτε;

Στην GENESIS Pharma πραγματοποιούμε ένα μεγάλο 

κοινωνικό πρόγραμμα για περισσότερο από δεκαπέ-

ντε χρόνια και κάθε χρόνο προσπαθούμε να το ενι-

σχύουμε. Η στήριξη συλλόγων ασθενών και φορέων 

που προσφέρουν έργο σε πάσχοντες και οι δράσεις 

ενημέρωσης για θέματα υγείας-πρόληψης αποτελούν 

βασική μας προτεραιότητα λόγω της δραστηριότητάς 

μας. Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει έναν μεγάλο πυ-

λώνα δράσεων που αφορά παιδιά και νέους, κυρί-

ως σε θέματα εκπαίδευσης και ίσων ευκαιριών. Εν-

δεικτικά να σας αναφέρω το Πρόγραμμα GENEROUS 

School, μέσα από το οποίο κάνουμε δράσεις ανά-

πλασης και αναβάθμισης σχολείων της Αττικής, και 

το Πρόγραμμα GENEROUS Γνώση για την ενίσχυση 

ακριτικών σχολείων με υποστηρικτικό εξοπλισμό δι-

δασκαλίας και τεχνολογίας, που ταξίδεψε τελευταία 

σε Κάλυμνο, Τέλενδο, Νίσυρο και Τήλο. Συμμετέχου-

με, επίσης, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτού-

του Prolepsis για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής 

ανασφάλειας παιδιών, μέσω του οποίου έχουμε προ-

σφέρει 40.260 υγιεινά γεύματα σε περισσότερα από 

450 παιδιά σε σχολεία της Αττικής. Προσπαθούμε, 

τέλος, να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε ειδικές κοινω-

νικές ανάγκες. Πρόσφατα, λόγω της τρέχουσας υγει-

ονομικής κρίσης του κορωνοϊού, πραγματοποιήσαμε 

μια σημαντική δωρεά εξοπλισμού στο ΕΣΥ και ενισχύ-

σαμε συλλόγους ασθενών για δράσεις ενημέρωσης 

και υποστήριξης σχετικά με τη νόσο COVID-19.

Α
πόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών, με πολυετή εμπειρία σε 

ανώτατες διοικητικές θέσεις στον φαρ-

μακευτικό κλάδο, ο κ. Κωνσταντίνος Ευ-
ριπίδης κατέχει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου της 

GENESIS Pharma από την ίδρυσή της, το 1997, έως 

σήμερα. 

 Σε περίοδο πανδημίας, οι φαρμακευτικές εταιρείες 
μπαίνουν σε πρώτο πλάνο σε παγκόσμιο επίπεδο, ανα-
ζητώντας λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν όλο 
τον πλανήτη. Πόσο κοντά πιστεύετε ότι είμαστε στο να 
νικήσουμε την απειλή του νέου κορωνοϊού;

Βάσει πρόσφατων στοιχείων του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Υγείας, σήμερα τρέχουν πάνω από 700 με-

λέτες για φαρμακευτικές ουσίες και εμβόλια σε όλο 

τον κόσμο. Συγκεκριμένα για τα εμβόλια, περισσότε-

ρα από 150 βρίσκονται σε προκλινική ή και κλινική 

φάση έρευνας, εκ των οποίων 23 δοκιμάζονται σε 

εθελοντές. Η κινητοποίηση από τις περισσότερες δι-

εθνείς φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυ-

ξης, από σημαντικά πανεπιστήμια και άλλους υγειο-

νομικούς φορείς είναι μεγάλη, ενώ πραγματοποιού-

νται και πολλές συνεργασίες ώστε να μπορέσουν να 

προχωρήσουν πιο γρήγορα οι έρευνες. Η ταχύτητα 

με την οποία εξελίσσεται η έρευνα είναι πραγματι-

κά εντυπωσιακή και καταδεικνύει τη ραγδαία πρόοδο 

που έχει συντελεστεί στον τομέα της φαρμακευτικής 

επιστήμης. Ήδη ανακοινώνονται πρώτα αποτελέσματα 

ερευνών για φάρμακα και εμβόλια, και ελπίζω πως 

η επιστημονική κοινότητα θα καταφέρει σύντομα να 

βρει «όπλα» που θα είναι αποτελεσματικά, ασφαλή 

και, βέβαια, προσβάσιμα σε όλους. Μέχρι να δώσει 

όμως απαντήσεις η επιστήμη, η αναχαίτιση και ο κα-

λύτερος έλεγχος του ιού περνάει από την ατομική μας 

ευθύνη. Επομένως, είναι σημαντικό να ακολουθούμε 

τις επιστημονικές συστάσεις για κοινωνική απόσταση, 

χρήση μάσκας όπου είναι απαραίτητη, προστασία των 

ευπαθών.

 Σας βοηθά να γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια η έρευ-
να για νέα φάρμακα; Πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχυθεί 
η επιστημονική «γειτνίαση» ΑΕΙ και μεγάλων εταιρειών;

Οι εταιρείες στηρίζουν την έρευνα που γίνεται στα ελ-

ληνικά πανεπιστήμια. Μπορούμε και πρέπει να την 

ενισχύσουμε, καθώς έχει σημαντικά οφέλη, τόσο οι-

κονομικά όσο και ως προς την αύξηση της απασχόλη-

σης του επιστημονικού προσωπικού και την ανάπτυ-



Ένα σύγχρονο και 

αυτοδιοικούμενο Ίδρυμα 

θα πρέπει να πρωταγωνιστεί 

σε περιβάλλον ανοικτών 

ακαδημαϊκών συνόρων.

NEWS

Η κοινότητά μας

8

Νέες Πρυτανικές Αρχές  
στο «τιμόνι» του ΟΠΑ
Ανέλαβαν ήδη καθήκοντα και ξεδιπλώνουν το όραμά τους

 Ποιο είναι το όραμα της νέας διοίκησης του ΟΠΑ;

Όραμα της νέας Πρυτανικής Αρχής είναι το ΟΠΑ, ως πρότυ-
πο δημόσιο πανεπιστήμιο, να λειτουργεί ως διακεκριμένη και 
συνεκτική ακαδημαϊκή κοινότητα παραγωγής υψηλής ποιότη-
τας έρευνας και εκπαίδευσης που θα διαθέτει ισχυρή παρου-
σία στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Σε μία πορεία αντάξια της 
ακαδημαϊκής ταυτότητάς του, το ΟΠΑ κατευθύνεται στην κα-
τάκτηση νέων στόχων που περιλαμβάνονται στις προκλήσεις 
της διεθνοποίησης των σπουδών, της καινοτομίας, της επιχει-
ρηματικότητας, της ανάπτυξης ισχυρών δεσμών με την οικονο-
μία και την κοινωνία, της δημιουργίας μιας ισχυρής ανατροφο-
δοτούμενης σχέσης ανάμεσα στο Ίδρυμα, στους αποφοίτους 
του και στην αγορά εργασίας και της ανάληψης ευθύνης δια-
κριτής κοινωνικής προσφοράς.

Ένα σύγχρονο και αυτοδιοικούμενο Ίδρυμα θα πρέπει να πρω-
ταγωνιστεί σε περιβάλλον ανοικτών ακαδημαϊκών συνόρων. 
Το ΟΠΑ θα πρέπει να προσεγγίζει αποτελεσματικά μέσω της 
ανάπτυξης στρατηγικής συμπράξεων με διεθνείς φορείς –πα-
νεπιστήμια του εξωτερικού, διεθνή ερευνητικά κέντρα και ιν-
στιτούτα, διεθνείς οργανισμούς– τις προκλήσεις της διεθνο-
ποίησης των σπουδών και της έρευνας. Το ΟΠΑ ήδη αναλαμ-
βάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στην πρόκληση της διεθνοποίησης.

 Τι θα λέγατε σε έναν/μία πρωτοετή του Ιδρύματος;

Θα επεσήμαινα ότι η φοιτητική ζωή είναι βίωμα στον ακαδημαϊ- 
κό και κοινωνικό χώρο του Ιδρύματος. Τους εύχομαι να είναι 
το πλέον ευχάριστο. Θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη 
τους, αν μάλιστα αναπτύξουν την αίσθηση –και εμείς έχουμε 
υποχρέωση να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση– ότι 
ανήκουν σε μία διακριτή κοινότητα. Ενός δηλαδή ακαδημαϊ-
κού χώρου κοινωνικής διαβίωσης που συγκροτείται με βάση 
τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης, σε αυτούς που τον πλαι-
σιώνουν, ότι οι δράσεις της κοινότητας προκαλούνται από μία 
αίσθηση καθήκοντος, μία αίσθηση ουσιαστικής συνεισφοράς 
στο καλό του όλου, δηλαδή του Ιδρύματος.

 Με πολλά Ιδρύματα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ να προετοι-
μάζονται για μια χρονιά ηλεκτρονικών μαθημάτων, η πανδημία 
φαίνεται ότι μας... έσπρωξε για τα καλά μέσα στην 4η Βιομη-
χανική Επανάσταση. Τα πανεπιστήμια όμως είναι και η ώσμω-
ση των αμφιθεάτρων. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για όλα αυτά;

Πράγματι, η κρίση πανδημίας επιτάχυνε την αξιοποίηση των 
ψηφιακών υποδομών των πανεπιστημίων, μεταφέροντας την 
εκπαιδευτική λειτουργία στον ψηφιακό χώρο. Το εγχείρημα 
στέφθηκε διεθνώς αλλά και στον ελληνικό χώρο με επιτυ-
χία, παρά τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν. Δεδομένων 
των συνθηκών, η μετάβαση στην ψηφιακή αίθουσα επιτεύχθη-
κε σχετικά άμεσα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος προσαρμογής. 
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η διά ζώσης εκπαίδευση, που 
στηρίζεται στη διαδραστικότητα μεταξύ διδασκόντων και διδα-
σκομένων στο αμφιθέατρο, δεν έλειψε.

Η εμπειρία όμως κατέδειξε την επιτακτική ανάγκη άμεσης 
αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων (α) για τη δημιουρ-
γία ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης στα ΑΕΙ βασισμένου 
στην ηλεκτρονική λειτουργία των ανωτάτων ιδρυμάτων με τη 
χρήση της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, (β) για 
τον σχεδιασμό ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακής 
και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για αλλοδαπούς φοιτητές, (γ) 
για τη συμμετοχή επιστημόνων κύρους του εξωτερικού στη δι-
δασκαλία των προγραμμάτων του προπτυχιακού και μεταπτυ-
χιακού κύκλου σπουδών, (δ) για την υποστήριξη της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας μέσω της προσφοράς εξ αποστάσεως 
φροντιστηριακών μαθημάτων (tutorials), (ε) για την ενίσχυση 
της έρευνας μέσω της οργάνωσης εξ αποστάσεως διεθνών 
επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων, και (στ) για την ανά-
πτυξη και την εξωστρέφεια του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης με την ευρύτερη προσφορά διαδικτυακών μα-
θημάτων και σεμιναρίων.

 Με έναν νόμο-πλαίσιο να σχεδιάζεται εκ νέου για τα πανεπι-
στήμια, τι θα ζητούσατε από την Πολιτεία;

Θα πρότεινα στην Πολιτεία να αποφύγει τις υπερρυθμίσεις και 
τα στενά κανονιστικά πλαίσια που κατά πάγια πρακτική θέτει 
στη λειτουργία των πανεπιστημίων και ειδικότερα στη διοικητι-
κή λειτουργία των ΑΕΙ, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκ-
παίδευση, καθώς και στην έρευνα. Τα στενά κανονιστικά πλαί-
σια λειτουργούν αντιαναπτυξιακά για το δημόσιο ελληνικό πα-
νεπιστήμιο, δεν συνάδουν με τη φύση του πανεπιστημίου και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και κατ’ ακολουθία δεν επι-
τρέπουν να αναδειχθούν οι πραγματικές δυνατότητές του.

Διεθνοποίηση των σπουδών, ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με την οικονομία και την κοινωνία, με έντονο το κομμάτι της κοινωνικής 
προσφοράς, συνεργασίες και συμπράξεις με διεθνείς φορείς, πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, αποτελούν μερικές  
από τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, 
όπως τις αναλύει σε συνέντευξή του στην «ΟΠΑ News». Ο κ. Μπουραντώνης εξηγεί τις προτεραιότητές του για το επόμενο χρονικό 
διάστημα και εύχεται «καλή επιτυχία» στους πρωτοετείς φοιτητές του Ιδρύματος. «Η φοιτητική ζωή είναι βίωμα στον ακαδημαϊκό  
και κοινωνικό χώρο του Ιδρύματος», λέει χαρακτηριστικά. «Τους εύχομαι να είναι το πλέον ευχάριστο. Θα μείνει χαραγμένο  

για πάντα στη μνήμη τους».

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο νέος Πρύτανης του ΟΠΑ καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης 
στην «ΟΠΑ News» είναι η παρακάτω:

του Βλάση Σταθακόπουλου
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Τι σχεδιάζουν για την επόμενη τετραετία αναφέρουν στην «ΟΠΑ News» 

οι νέοι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος.

«Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους συναδέλφους του ΟΠΑ για την εμπι-
στοσύνη που έδειξαν στην υποψηφιότητα 
του πρυτανικού σχήματος. Θα προσπαθή-
σω να ανταποκριθώ στα καθήκοντα του 
Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Προσωπικού προς όφελος 
όλου του πανεπιστημίου. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τα καθήκοντά μου, σταθερό μέλη-
μα θα είναι η δημιουργία εργαλείων που 
θα οδηγούν σε αριστεία στην έρευνα, τα 

οποία περιλαμβάνουν τη συνέχιση της χρηματοδότησής της και την πε-
ραιτέρω προώθησή της με την επιδίωξη περισσότερων ερευνητικών συ-
νεργασιών ή προγραμμάτων. Σταθερός στόχος, ωστόσο, παραμένει και η 
αριστεία στην εκπαίδευση. Εργαλεία όπως η μέτρηση δεικτών ποιότητας 
και η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στα Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θα βοηθήσουν στην προσπάθεια το ΟΠΑ να αποτελέσει πρότυπο πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης στη χώρα».

Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

«Το πεδίο του Οικονομικού Προγραμματισμού 
και των Υποδομών είναι νευραλγικό και ευρύ. 
Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων αποτελεί βασική στόχευση, 
όπου μέσω έγκαιρου προγραμματισμού και 
επιτάχυνσης των τεχνικών μελετών αποσκο-
πούμε στην ταχύτερη υλοποίησή τους. Στον 
προγραμματισμό εντάσσεται η ανακαίνιση, η 
ενίσχυση της ασφάλειας και η ενεργειακή ανα-
βάθμιση παλαιότερων κτηριακών υποδομών, 
καθώς και η πλήρης αξιοποίηση των νέων χώ-

ρων. Παράλληλα, προσαρμοζόμενοι στο σύγχρονο περιβάλλον και αξιοποιώ-
ντας τις νέες τεχνολογίες, εμβαθύνουμε την ψηφιοποίηση ενισχύοντας τη δια- 
φάνεια και την παραγωγικότητα. Αναφορικά με τη Δομή Απασχόλησης και Στα-
διοδρομίας, αποσκοπούμε στη βελτίωση της διασύνδεσης ΟΠΑ – αγοράς ερ-
γασίας – κοινωνίας, εντατικοποιώντας τις προωθητικές ενέργειες του Γραφεί-
ου Διασύνδεσης. Βασικοί στόχοι είναι η αυξημένη επαγγελματική απορρόφη-
ση των αποφοίτων και η διεύρυνση της συμμετοχής στην πρακτική άσκηση. 
Κεντρική επιλογή αποτελεί η επέκταση της δράσης του Κέντρου Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ καινοτόμων νεοφυ-
ών επιχειρήσεων, αγοράς και ερευνητικής κοινότητας. Τέλος, στο πλαίσιο της 
δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, η ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς 
του Ιδρύματος είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων φοι-
τητών και φοιτητριών».

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

«Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνουμε 
τη διοίκηση του πανεπιστημίου σε μια περίοδο 
με έντονες προκλήσεις, που όμως διανοίγουν 
παράθυρα ευκαιρίας για πρωτοβουλίες που 
θα ενισχύσουν τη θέση του ΟΠΑ στο ελληνι-
κό και διεθνές ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό πε-
ριβάλλον. Αναλαμβάνω την ευθύνη του Ειδι-
κού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
έχοντας ως πρωταρχικό στόχο, στο πλαίσιο 
του προγραμματικού πλαισίου που έχει ορι-
στεί από τις νέες Πρυτανικές Αρχές του πανε-

πιστημίου, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της 
κοινότητας του ΟΠΑ και του ΕΛΚΕ, τη διαμόρφωση και εφαρμογή διαφανών, 
απλοποιημένων και σαφώς προσδιορισμένων διαδικασιών, με σταθερή προ-
σήλωση στη διασφάλιση της νομιμότητας. Οι δράσεις μας θα εστιάσουν στην 
αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, καθώς και στην αξιοποίηση των διαθέ-
σιμων πόρων για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, με έμφαση στην ενίσχυση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας (μελών ΔΕΠ, υπο-
ψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων) μέσω νέων εργαλείων χρηματοδότη-
σης, στοχεύοντας στην αποτελεσματική υποστήριξη της ερευνητικής αριστείας 
του ΟΠΑ. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας είναι η συνερ-
γασία με όλους/όλες και η αξιοποίηση των γνώσεων, της εμπειρίας και των 
καινοτόμων ιδεών των μελών της κοινότητάς μας».

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

«Η δεκαετία του ’90 ήταν για το ΟΠΑ μια πε-
ρίοδος που σηματοδότησε την ανάπτυξη νέων 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών. Η 
δεκαετία του 2000 χαρακτηρίστηκε από τη 
μεγάλη ανάπτυξη των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών. Στόχος της νέας Πρυ-
τανικής Αρχής είναι η ενίσχυση της διεθνούς 
παρουσίας και αναγνωρισιμότητας του ΟΠΑ. 
Αυτό θα επιχειρηθεί μέσω μιας δέσμης ενερ-
γειών, οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) τη δημι-
ουργία στοχευμένων ξενόγλωσσων προπτυχι-

ακών προγραμμάτων με δίδακτρα για αλλοδαπούς φοιτητές, (β) στρατηγικές 
συνεργασίες με κορυφαία ΑΕΙ του εξωτερικού για κοινά προπτυχιακά ή/και 
μεταπτυχιακά προγράμματα, (γ) τη στρατηγική σύμπραξη του ΟΠΑ με ΑΕΙ της 
ΕΕ στο πλαίσιο του European Universities Initiative, δηλαδή του δικτύου ευ-
ρωπαϊκών πανεπιστημίων που θα προσφέρει σε φοιτητές/φοιτήτριες τη δυνα-
τότητα λήψης προπτυχιακού τίτλου συνδυάζοντας σπουδές σε διαφορετικές 
χώρες της ΕΕ, (δ) την οργάνωση θερινών προγραμμάτων σπουδών για ημε-
δαπούς ή/και αλλοδαπούς φοιτητές, και (ε) την ενίσχυση της διεθνούς κινητι-
κότητας τόσο των φοιτητών/φοιτητριών όσο και του διοικητικού προσωπικού 
μέσω του Προγράμματος Erasmus+. Για την επίτευξη των ανωτέρω προσβλέ-
πουμε σε στενή συνεργασία και εποικοδομητικό διάλογο με όλα τα μέλη της 
κοινότητας του ΟΠΑ».

Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης

Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
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Νέοι Πρόεδροι στα Τμήματα του ΟΠΑ
με ορίζοντα διετούς θητείας
Για ανάληψη θέσης υψηλής ευθύνης μιλούν στην «ΟΠΑ News» οι νεοεκλεγέντες Πρόεδροι  

των οκτώ Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

«Σε είκοσι χρόνια λειτουργίας, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας έχει επιτύχει την ανάδειξή του στο δημοφιλέ-
στερο Τμήμα του επιστημονικού πεδίου Επιστήμες Οικονομίας 
και Πληροφορικής στις πανελλαδικές εξετάσεις, υψηλή αξιο-
λόγηση των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων, υψηλό ποσο-
στό απασχόλησης των αποφοίτων του και πληθώρα διακρίσεων 
των καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών και αποφοίτων του. Στο 
κατώφλι της νέας δεκαετίας, το Τμήμα καλείται να ακολουθήσει 
ταχείς ρυθμούς ανανέωσης στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 

κοινωνικές δράσεις του, χτίζοντας στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα, ώστε να αντα-
ποκρίνεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και νέων συνθηκών όπως αυτές που 
επέφερε η πρόσφατη πανδημία. Η θέση Προέδρου του Τμήματος, μετά την τιμητική 
ψήφο των συναδέλφων μου, συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη ώστε το Τμήμα να ανταποκρι-
θεί επιτυχώς στις νέες προκλήσεις, αξιοποιώντας τον δυναμισμό, την αφοσίωση και το 
άριστο κλίμα συνεργασίας των μελών του».

Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη
Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Σ
ε περίοδο μεγάλων προκλήσεων για την ανώτατη εκπαίδευση 
της χώρας μας, αλλά και συνολικά για τα Ιδρύματα τριτοβάθμι -
ας εκπαίδευσης του πλανήτη, ανέλαβαν τ ις προηγούμενες ημέ -
ρες τα καθήκοντά τους οι νέοι Πρόεδροι των Τμημάτων του 

του Βλάση Σταθακόπουλου

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι στη θέση του Προ-
έδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών για την ερχόμενη διετία. Σε αυτό το χρονικό διάστη-
μα αποτελεί κεντρική επιλογή, τόσο των συναδέλφων που με 
τίμησαν με την ψήφο τους όσο και δική μου, η συνέχιση και 
εντατικοποίηση των προσπαθειών για περαιτέρω αναβάθμιση 
της ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας των μελών του 
Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιώντας αποτελεσματι-
κά τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, θα επιδιώξουμε 

μεγαλύτερη εξωστρέφεια του Τμήματος, προσαρμογή του στα σύγχρονα διεθνή πρό-
τυπα λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω καλλιέργεια και ενίσχυση 
της υφιστάμενης κουλτούρας ερευνητικής και διδακτικής αριστείας. Σε αυτή την προ-
σπάθεια ευελπιστώ πως θα σταθούν αρωγοί οι φοιτητές μας, το συμφέρον των οποίων 
άλλωστε εξυπηρετούν όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες».

Καθηγητής Γιώργος Οικονομίδης
Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

«Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, το αρχαιότερο Τμή-
μα του πανεπιστημίου μας, από το 1920, και το πρώ-
το που ξεκίνησε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές 
στον χώρο, από το 1978, βρίσκεται διαχρονικά στην 
πρωτοπορία της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, 
με αποτέλεσμα να θεωρείται ευρύτερα ως το καλύτερο 
ίσως Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα. Το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν έχει να ζηλέψει 
τίποτα από τα προγράμματα σπουδών αντίστοιχων τμη-

μάτων σε φημισμένα και ιστορικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και 
στον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρώ καθήκον μου, ως ο αρχαιότερος Καθηγητής Α’ 
Βαθμίδας του ΟΠΑ και ως νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Τμήματος, να συμβάλω 
με όλες μου τις δυνάμεις στην περαιτέρω επιτυχημένη πορεία του Τμήματος 
και στην προετοιμασία του για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον, προς όφελος των 
επερχόμενων γενεών και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα».

Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ιδρύματος. Το ακαδημαϊκό εξάμηνο ξεκινάει «ηλεκτρονικά» στο μεγαλύτε -
ρο μέρος των μαθημάτων του, ωστόσο οι αποφάσεις αυτές θα επαναξιολο -
γούνται το επόμενο χρονικό διάστημα με βάση και τ ις εξελίξεις στο θέμα 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. 

«Η εκλογή μου στη θέση Προέδρου του Τμήματος Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί μεγάλη 
τιμή για εμένα, και θέλω να ευχαριστήσω τους συνα-
δέλφους για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Το Τμή-
μα προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές, τόσο σε προ-
πτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Βασικό του 
πλεονέκτημα είναι το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, 
το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα της Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων και δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε 
τομείς του χώρου αυτού. Απόδειξη της ποιότητας των 

παρεχόμενων σπουδών είναι η υψηλή απορροφητικότητα των αποφοίτων μας 
από την αγορά εργασίας. Ως Πρόεδρος του Τμήματος θα προσπαθήσω να 
συμβάλω στην προσπάθεια να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο 
των σπουδών, καθώς και την έρευνα και την εξωστρέφεια του Τμήματος».

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης
Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
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Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

«Είναι τιμή μου να υπηρετήσω από τη θέση Προέδρου τη 
ζωντανή κοινότητα του Τμήματος Πληροφορικής, όπου κα-
θημερινά πραγματοποιούνται καινοτομίες, έρευνα και ανα-
καλύψεις. Οι φοιτητές μας είναι η καρδιά και το κίνητρο της 
εκπαιδευτικής μας αποστολής. Ο τομέας της Πληροφορι-
κής είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός και ραγδαία αναπτυσ-
σόμενος τομέας εργασίας. Σταθερός στόχος του Τμήματος 
είναι η παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου, η καλλιέργεια 
της έρευνας και της ακαδημαϊκής αριστείας και η διατήρη-
ση στενών σχέσεων με τη βιομηχανία, ώστε οι φοιτητές μας 

να λαμβάνουν τα εφόδια για επιτυχημένη καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
και να έχουν ευκαιρίες από εξέχοντα διεθνή πανεπιστήμια για συνέχιση των σπου-
δών τους. Ως Πρόεδρος του Τμήματος δεσμεύομαι να συμβάλω στην περαιτέρω 
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και των ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
και να διασφαλίσω ότι οι φοιτητές μας λαμβάνουν εξαιρετική εκπαιδευτική εμπει-
ρία, εμπνέοντάς τους να είναι ηγέτες στον κόσμο τού αύριο και να συνεισφέρουν 
στο κοινό καλό».

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βάνα Καλογεράκη
Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους 
που με εμπιστεύτηκαν να αναλάβω την προεδρία του 
Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ έτσι ώστε να συνεχίσω 
το επάξιο έργο του προκατόχου μου. Η εκλογή μου 
αποτελεί εξαιρετική τιμή για μένα. Στη νέα εποχή των 
μεγάλων δεδομένων, κύριος στόχος του Τμήματος πρέ-
πει να είναι η παραγωγή έρευνας πρώτης γραμμής στον 
τομέα και η ενίσχυση της εξωστρέφειας με συγκεκριμέ-
νες δράσεις που ήδη υπάρχουν στο Τμήμα. Όλα αυτά 
πρέπει να τα επιτύχουμε χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις 

στην ήδη υψηλή ποιότητα διδασκαλίας και οργάνωσης των σπουδών. Κοιτά-
με προς το μέλλον με αισιοδοξία, με στόχο το καλύτερο Τμήμα Στατιστικής 
της Ελλάδας να γίνει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Τμήμα και σημείο αναφο-
ράς στον τομέα της Στατιστικής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας
Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής

«Η εκλογή μου στην προεδρία του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας με τιμά, και ευχαριστώ θερμά τους συ-
ναδέλφους μου για την εμπιστοσύνη τους. Αναλαμβάνω 
με χαρά και διάθεση για δημιουργική δουλειά. Η πρόσφα-
τη πιστοποίηση που έλαβε το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών μας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης (ΕΘΑΑΕ) –πλήρης συμμόρφωση με τις αρχές του Προ-
τύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης 
Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης (ESG) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευ-

ρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων– επιβεβαίωσε το σύγχρονο πρόγραμμα σπου-
δών, την αριστεία στη διδασκαλία και στην έρευνα, τον φοιτητοκεντρικό προσα-
νατολισμό μας. Σε αυτούς τους άξονες στόχος μας παραμένει η διαρκής βελτίω-
ση και η ανάδειξη της αξίας και της μοναδικότητας του Τμήματος στον χάρτη της 
ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης».

Καθηγητής Σέργιος Δημητριάδης
Πρόεδρος Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

«Με χαρά αναλαμβάνω πάλι καθήκοντα Προέδρου στο 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Όπως και 
την πρώτη περίοδο που διετέλεσα Πρόεδρος (2012-
2015), οι βασικές αρχές μου είναι η διατήρηση και 
βελτίωση του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχει 
το Τμήμα, καθώς και η αρμονική συνεργασία και αλλη-
λεπίδραση διδασκόντων, φοιτητών και διοικητικού προ-
σωπικού. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την εμπι-
στοσύνη που μου έδειξαν και ευελπιστώ ότι θα συνε-

χίσουμε όλοι μαζί προκειμένου να διατηρήσουμε την κουλτούρα αριστείας 
του Τμήματος στα επιστημονικά πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικο-
νομικής».

Καθηγητής Σπύρος Σπύρου
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής



Οι «πρώτοι των πρώτων» του ΟΠΑ
Με «ηλεκτρονικές» ή διά ζώσης διαλέξεις σε μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών  

ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά

Μ
ια ακαδημαϊκή χρονιά 
διαφορετική, με δυ-
σκολίες και προκλή-
σεις, ξεκινάει στο Οι-

κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως 
και στα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας, κάτω 
από τη σκιά της πανδημίας του νέου 
κορωνοϊού, που πλήττει ολόκληρο τον 
πλανήτη.

Σε αυτή την περίοδο, δεκάδες νέοι και 
νέες προετοιμάστηκαν υπό δύσκολες 
συνθήκες για την εισαγωγή τους στο 
πανεπιστήμιο, αλλά ετοιμάζονται σή-
μερα να αποκομίσουν τους καρπούς 
των κόπων τους.

Για τα συναισθήματά τους, τα όνειρα 
που έχουν για την ακαδημαϊκή τους 
ζωή, τις ελπίδες τους για το προσεχές 
διάστημα μιλούν στην «ΟΠΑ News» 
οκτώ «πρώτοι των πρώτων» φοιτητές 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

Είναι, άλλωστε, γνωστό πως το επόμε-
νο χρονικό διάστημα θα ακολουθηθεί 
μια υβριδική μορφή διδασκαλίας, με 
διά ζώσης διαλέξεις στα μικρά ακρο-
ατήρια, αλλά και «ηλεκτρονικές» στα 
μεγαλύτερα.

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση για τη φετινή λειτουρ-
γία των ΑΕΙ, η διδασκαλία μαθημάτων 
και σεμιναρίων στο πλαίσιο προγραμ-
μάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου 
κύκλου θα πραγματοποιείται «σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον κανονι-
σμό του κάθε προγράμματος σπουδών 
και με φυσική παρουσία των φοιτη-
τών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθ-
μός των εγγεγραμμένων φοιτητών σε 
κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του 
προγράμματος ανέρχεται κατ’ ανώτα-
το όριο έως τον αριθμό πενήντα (50) 
ανά τμήμα».

Έτσι, σε περίπτωση που ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα 
ή σεμινάριο υπερβαίνει τα πενήντα 
άτομα, η εκπαιδευτική διαδικασία θα 
διεξάγεται με χρήση μεθόδων εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης.

Εξ αποστάσεως θα γίνονται και τα συ-
νέδρια βάσει των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων που ισχύουν ανά περίπτω-
ση.

Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει με πολ-
λές προφυλάξεις λόγω της πανδημί-
ας, γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας θα εφαρμόζε-
ται «η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των 
συμμετεχόντων φοιτητών και μεταξύ 
αυτών και του διδακτικού προσωπι-
κού για την αποφυγή συγχρωτισμού». 
Ακόμη, όπως ορίζει η σχετική Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, «είναι δυνατή η 
οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστη-
ριότητας του ίδιου μαθήματος, σεμι-
ναρίου ή εργαστηρίου σε πολλαπλά 
τμήματα με τον ίδιο ως άνω μέγιστο 
αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ανά 
τμήμα».

Πάντως, οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα μπο-
ρούν φέτος να αξιοποιήσουν τις 2.000 
θέσεις επικουρικού προσωπικού (με-
ταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτη-
τές), που θα χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία φροντιστηριακού τύπου μι-
κρών ομάδων μέσα στα πανεπιστήμια. 
Σε κάθε περίπτωση, τα εργαστηριακά 
μαθήματα θα γίνονται διά ζώσης.

Τα παραπάνω είναι η ακαδημαϊκή 
πραγματικότητα που θα συναντήσουν 
φέτος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
των ΑΕΙ της χώρας, εκ των οποίων 
όμως οι πρωτοετείς έχουν ήδη πετύ-
χει μία πολύ σημαντική εκπαιδευτική 
νίκη, σε μια χρονιά γεμάτη απρόσμε-
να εμπόδια.

Υποχρεωτικά μέσω 

διαδικτύου θα 

γίνονται οι διαλέξεις 

καθηγητών σε 

«αμφιθέατρα» άνω 

των 50 ατόμων.
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του Δημήτρη Λυμπερόπουλου

Τι λένε  
οι νέοι και νέες  
που αρίστευσαν 
φέτος.

«Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του 
ΟΠΑ αποτέλεσε την πρώτη μου επιλογή 
λόγω του πλούσιου προγράμματος σπου-
δών του, που συνάδει με την επιθυμία 
μου να μελετήσω τη λειτουργία της οικο-
νομίας και να αποκτήσω εφόδια για τον 
εργασιακό τομέα. Το ΟΠΑ –το οποίο είναι 
ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα οικονο-
μικά πανεπιστήμια– παρέχει επιπλέον ποι-
κίλες δράσεις και προγράμματα τα οποία 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση επιστημόνων άρτια καταρτισμένων. Ευελ-
πιστώ να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις του Τμήματος και να αξιοποιήσω 
όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τους 

συμφοιτητές μου για την επιτυχία τους και να τους ευχηθώ καλή αρχή!»

Άννα Κονιδάρη, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

«Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμφοιτη-
τές μου οι οποίοι κατάφεραν να επιτύχουν στις 
πανελλήνιες, μία διαδικασία αρκετά σκληρή και 
δύσκολη. Προσωπικά, πιστεύω πως η επιτυχία 
δεν ήρθε από την πρώτη θέση, αλλά από την 
εισαγωγή μου στην πρώτη σχολή της επιλογής 
μου. Η επαφή που είχα με τα άτομα του Τμήμα-
τός μου από τις πρώτες μέρες μού προκαλεί 
ανυπομονησία να γνωρίσω από κοντά το πανε-

πιστήμιο και τους ανθρώπους του».

Πέτρος Αποστολάκης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών
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«Οι γνώσεις που θα μου χρειαστούν για να 
εκπληρώσω τις φιλοδοξίες μου στρέφονται 
τόσο γύρω από το management όσο και την 
πληροφορική. Γι’ αυτό και επέλεξα το Τμή-
μα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του ΟΠΑ. Καθώς σήμερα ολοένα και περισ-
σότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων γίνο-
νται ψηφιακά, το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος, που εστιάζει σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εί-
ναι ιδιαίτερα εύστοχο για ένα επιτυχημένο στέλεχος. Βασικός μου 
στόχος επίσης είναι να δουλέψω σε αναπτυσσόμενες εταιρείες που 
ασχολούνται με μεγαλόπνοα projects, και σε αυτό θα με βοηθή-
σει η σχέση που έχει το Τμήμα με την αγορά εργασίας και το εξω-

τερικό».

Γιώργος Ζαρκάδας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

«Είμαι πολύ χαρούμενη για 
την εισαγωγή μου στο Τμή-
μα Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. 
Αυτό το Τμήμα ξεχώρισε για 
μένα ανάμεσα στα υπόλοιπα 
διακεκριμένα Τμήματα του 
πανεπιστημίου, καθώς το 
πρόγραμμα σπουδών του πα-
ρέχει γενικές γνώσεις στηρι-
ζόμενες σε μια ποικιλία μαθημάτων. Σκοπεύω να αξιο-
ποιήσω τις ευκαιρίες που θα μου δοθούν κατά τη διάρ-
κεια της φοίτησής μου στο Τμήμα, ώστε να αποκτήσω 
τα απαραίτητα εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική 
μου σταδιοδρομία. Εύχομαι καλή αρχή σε όλους τους 
συμφοιτητές μου, ελπίζοντας να τελειώσει σύντομα η 
πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε, για να μπορέσουμε 
να συναντηθούμε στα αμφιθέατρα».

Μαρία Παπαβασιλείου, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης  
Επιχειρήσεων«Εύχομαι καλή αρχή σε όλους 

τους συμφοιτητές μου οι οποί-
οι, παρά τις δυσκολίες που 
επέφερε η πανδημία, κατάφε-
ραν να εισαχθούν στο Τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής του ΟΠΑ. Είμαι σίγου-
ρη πως η συγκεκριμένη σχολή 
θα μας προσφέρει τα απαραίτη-
τα εφόδια και τις κατάλληλες 
γνώσεις προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί 
στην αγορά εργασίας τόσο της Ελλάδας όσο και 
του εξωτερικού. Προσωπικά, επέλεξα να ασχο-
ληθώ με τον τομέα αυτόν λόγω του ενδιαφέρο-
ντος που μου προκάλεσε το πρόγραμμα σπου-
δών και της προοπτικής άμεσης επαγγελματικής 
αποκατάστασης».

Διαλεκτή Καλπαξή, Τμήμα Λογιστικής  
και Χρηματοοικονομικής

«Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι σπουδές μου στο Τμήμα Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας! Είμαι πολύ χαρούμενη που πέτυχα στην πρώτη μου επιλο-
γή, γιατί ο κόσμος του μάρκετινγκ με γοήτευε ανέκαθεν, και πιστεύω πως 
στο Τμήμα αυτό θα αποκτήσω τα κατάλληλα εφόδια και τις γνώσεις για να 
εισέλθω σε αυτόν τον εντυπωσιακό χώρο. Θεωρώ πως 
θα αποτελέσει διαβατήριο για να εκπληρώσω αρκετούς 
μεγάλους στόχους και όνειρά μου. Ελπίζω σύντομα να 
ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες των ημερών μας και να 
γνωρίσω από κοντά τους καθηγητές και τους συμφοιτη-
τές μου. Εύχομαι σε όλους τους πρωτοετείς καλή αρχή!»

Φανή Τσάλα, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

«Από μικρή αγαπούσα τα μαθηματικά. Μεγαλώνοντας αγάπησα και τη σύγ-
χρονη προέκτασή τους, την πληροφορική. Ο προγραμματισμός με γοήτευσε 
από την πρώτη στιγμή, ενώ στα μέσα της προηγούμενης χρονιάς αποφάσισα 
ότι αυτός ήταν ο δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσω. Κατόρθωσα να κα-
τακτήσω τον στόχο μου και να εισαχθώ στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, 
που αποτέλεσε και την πρώτη μου επιλογή. Με πλήρη γνώση των δυνα-
τοτήτων που ο τομέας της πληροφορικής 
και ιδιαίτερα το ΟΠΑ προσφέρουν, ξεκινάω 
ένα μαγικό ταξίδι με προορισμό την εκπλή-
ρωση των ονείρων μου. Συγχαρητήρια σε 
όλους τους συμφοιτητές μου για την επι-
τυχία τους! Τους εύχομαι ολόψυχα καλή 
σταδιοδρομία».

Αλβιόνα Μάντσο, Τμήμα Πληροφορικής

«Θα ήθελα να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους 
τους πρωτοετείς φοιτητές του ΟΠΑ, που κα-
τάφεραν να εισαχθούν σε ένα τόσο κατα-
ξιωμένο πανεπιστήμιο σε μία ιδιαίτερα δύ-
σκολη χρονιά. Όσον αφορά τη δική μου 
απόφαση να ακολουθήσω την επιστήμη της 
στατιστικής, οφείλεται στο γεγονός ότι μου 
αρέσουν αρκετά τα μαθηματικά και θέλω 
να μάθω την ουσιαστική εφαρμογή τους 

στον κόσμο των επιχειρήσεων. Περιμένω με μεγάλη ανυπομο-
νησία την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να ζήσω από κοντά την 
εμπειρία του πανεπιστημίου».

Γεώργιος-Εφραίμ Σειραδάκης, Τμήμα Στατιστικής
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αποφοίτων του ΟΠΑ

M
ε «χαρτοφυλά-
κιο» την υποστή-
ριξη ελληνικών 
επ ι χ ε ι ρήσεων 

και οργανισμών στον νέο δρόμο 
τους προς τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και τη στροφή τους στο 
ηλεκτρονικό επιχειρείν, ιδρύθηκε 
εν μέσω... πανδημίας η νεοφυής 
εταιρεία eTURN. Η συμβουλευτι-
κή αυτή εταιρεία αποτελεί πρωτο-
βουλία του αποφοίτου του ΜΒΑ 
International του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρη 
Θεοφάνους, επαγγελματία στους 
τομείς του eBusiness και του 
eCommerce, ο οποίος πλαισιώ-
νεται από μία έμπειρη ομάδα συμ-
βούλων.

Η eTURN, που λειτουργεί από τον 
Μάιο του 2020, απευθύνεται σε 
οργανισμούς που ανήκουν στον 
ιδιωτικό, στον δημόσιο και στον 
κοινωνικό επιχειρηματικό τομέα, 
σε διάφορους κλάδους (Retail, 
Fashion, Online Pharmacies, 
Energy, Services), προσφέροντας 
συμβουλευτικές υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού εμπορίου, ψηφιακών 
λειτουργιών και στρατηγικής, κα-
θώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες 
ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σήμερα όλο και περισσότεροι εργα-
ζόμενοι καλούνται να αποκτήσουν 
ψηφιακές δεξιότητες. Πόσο όμως 
έχει προχωρήσει ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός στη χώρα μας; Η περί-
οδος της πανδημίας φαίνεται ότι θύ-
μισε σε παγκόσμιο επίπεδο την αξία 
του ψηφιακού μετασχηματισμού, 
καθώς αποδείχθηκε ένα πραγματι-
κά πολύτιμο εργαλείο τόσο για δη-
μόσιους όσο και για ιδιωτικούς ορ-
γανισμούς προκειμένου να καλύ-
ψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες. 
Η περίοδος αυτή ώθησε τις περισ-
σότερες ελληνικές επιχειρήσεις να 
αντιληφθούν τον πλούτο των δυνα-
τοτήτων που διανοίγει η αξιοποίηση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Από την πλευρά της εταιρείας, ο κ. 

Θεοφάνους αναφέρει σχετικά: «Η 
στροφή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν 
τα τελευταία χρόνια, με αποκορύ-
φωμα τις πρόσφατες εξελίξεις της 
πανδημίας, επιτάχυναν τις αποφά-
σεις της συντριπτικής πλειονότητας 
των επιχειρήσεων να αναπτύξουν τα 
e-κανάλια τους, είτε για την πώληση 
προϊόντων ή υπηρεσιών είτε για την 
επικοινωνία αυτών».

Στόχος της νέας συμβουλευτικής 
εταιρείας είναι να βοηθήσει τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις να αφήσουν 
ένα σημαντικό επιχειρηματικό απο-
τύπωμα στο πεδίο αυτό.

«Όραμά μας είναι να κατευθύνου-
με τους πελάτες μας, από μικρομε-
σαίες έως μεγάλες εμπορικές επι-
χειρήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, 
βάσει των αναγκών τους, αλλά και 
του υπάρχοντος ψηφιακού τους επι-

πέδου, να μετασχηματίσουν τις λει-

τουργίες τους ώστε να ανταποκρι-

θούν μακροπρόθεσμα σε ένα τόσο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον όσο εί-

ναι το ψηφιακό», εξηγεί ο ίδιος.

Οι αναδυόμενες προκλήσεις της 

εποχής μας καθιστούν αυτονόη-

τη πλέον την αναγκαιότητα ψηφια-

κής ανάπτυξης, ιδίως για επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται σε το-

μείς χαμηλής ή μέσης τεχνολογικής 

εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, στη 

νέα ψηφιακή εποχή είναι δύσκολο 

να δραστηριοποιείται κάποιος στον 

χώρο των πωλήσεων, αλλά να μη 

διαθέτει γνώσεις ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Η προσαρμογή μιας επι-

χείρησης στις ραγδαίες τεχνολογι-

κές εξελίξεις έχει ως απώτερο σκο-

πό την αύξηση της ανταγωνιστικότη-

τάς της, όπως επίσης την απόκτηση 

συγκριτικού πλεονεκτήματος και ευ-

ελιξίας. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο 

του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι 

επιχειρήσεις βελτιώνουν τις εσωτε-

ρικές τους διαδικασίες, την ποιότη-

τα και το κόστος παραγωγής ή πα-

ροχής υπηρεσιών τους.

O εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Δη-

μήτρης Θεοφάνους δραστηριοποι-

είται στον χώρο του eBusiness και 

του eCommerce τα τελευταία 15 

χρόνια. Είναι απόφοιτος του Τμή-

ματος Ναυτιλιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτο-

χος MBA International, Major in 

Marketing & Strategy, από το Οι-

κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως 

υπότροφος του Ιδρύματος «Αλέξαν-

δρος Ωνάσης». 

Πληροφορίες: eturn.gr

Ήρθε για να 

υποστηρίξει τη 

στροφή ελληνικών 

επιχειρήσεων 

και οργανισμών 

στο ηλεκτρονικό 

επιχειρείν.

της Λιζέτας Σπανού

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι καλούνται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες.



Αριστερά ο κ. Γιάννης Λαπατάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α., 

και δεξιά ο κ. Juerg Schiltknecht, CEO της BASLER Versicherungen AG και Μέλος του ΔΣ  

της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
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Η ασφάλιση ως αναγκαίο στοιχείο 
οικονομικής ανάπτυξης
Σταθερά 1η σε φερεγγυότητα πανελλαδικώς η Ατλαντική Ένωση, με δείκτη 270,42%  

βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας Solvency II

Η Ατλαντική Ένωση επιθυμεί 

να στελεχώσει τη διοίκησή της 

και με αποφοίτους του ΟΠΑ.

λίσεων & Ζωής, ιδρύθηκε 
πριν από μισό αιώνα ακρι -
βώς. Από τον καιρό που εφαρ -
μόστηκε ο δείκτης φερεγ -
γυότητας βάσει της οδηγί -
ας Solvency II της Ευρωπαϊ- 
κής Ένωσης, εδώ και τέσσε -
ρα χρόνια, έρχεται 1η στην 
Ελλάδα με μεγάλη διαφορά 
από τους επόμενους. Η πρω -
τιά αυτή αντικατοπτρίζει την 
κουλτούρα της εταιρείας, κα -
θώς λαμβάνει μέτρα για ανα -
πάντεχα γεγονότα που πολλοί 
μπορεί να θεωρούν απίθανα. 
Με άλλα λόγια, θέλει να εί -
ναι σίγουρη ότι ακόμα και αν 
συμβούν τα πιο αναπάντεχα 
γεγονότα –που η πρόσφατη 
ιστορία έχει δείξει ότι δεν εί -
ναι τελικά τόσο απρόοπτα– θα 
είναι σε θέση να καλύψει πλή -
ρως κάθε δέσμευσή της προς 
όλους τους πελάτες και συ -
νεργάτες της.

Τα τελευταία χρόνια, άλλω -
στε, έχει αναπτύξει ακόμη 

T
ο επιχειρείν ενέχει 
πάρα πολλούς κιν -
δύνους. Εάν μπο -
ρούμε να τους μει -

ώσουμε, εξασφαλίζουμε στα -
θερότητα. Ένας παράγοντας 
που μπορούμε να χρησιμο -
ποιήσουμε για να μειώσουμε 
τους κινδύνους είναι η ασφά -
λιση.

Μέσα από την πρόσφατη 
εμπειρία της πανδημίας βλέ -
πουμε μία ακόμη σοβαρή ανά -
γκη που μπορεί να αντιμετω -
πιστεί μέσα από μία ασφαλι -
στική κάλυψη. Πολλές επι -
χειρήσεις, μικρές, μεσαίες, 
μεγάλες, αναγκάστηκαν είτε 
να υπολειτουργήσουν είτε να 
μη λειτουργήσουν καθόλου. 
Σήμερα ορισμένες από αυ -
τές έχουν αμφίβολο μέλλον. 
Εάν ωστόσο είχαν μία κάλυψη 
παύσης εργασιών λόγω φυσι -
κών καταστροφών και πανδη -
μίας, θα μπορούσαν να εξα -
σφαλίσουν τη βιωσιμότητά 

τους και τη μελλοντική τους 
λειτουργία. Δηλαδή, με μια 
τέτοια κάλυψη, ένα σημαντικό 
μέρος των προβλημάτων, των 
ανησυχιών των στελεχών, των 
υπαλλήλων και των οικογενει -
ών τους θα είχε σήμερα εξα -
λειφθεί. Όπως όμως απεδεί -
χθη, ελάχιστες επιχειρήσεις 
είχαν την κάλυψη αυτή. Διαπι -
στώνουμε λοιπόν πως μια επι -
χείρηση μπορεί να διαλυθεί 
από έναν παράγοντα που έναν 
χρόνο πριν δεν θα τον φαντα -
ζόταν κανείς. Συνεπώς, φαίνε -
ται πολύ έντονα ότι η ανάπτυ -
ξη της οικονομίας είναι συνυ -
φασμένη με την ασφάλιση.

Θα μπορούσαμε να παρομοι -
άσουμε την ασφάλεια με το 
γνωστό κουμπί Undo (Αναίρε -
ση). Μπορεί να μην είναι ακρι -
βώς το ίδιο πράγμα, αλλά μας 
βοηθά να κατανοήσουμε την 
έννοια. Σε ένα πρόγραμμα για 
τη δημιουργία ενός κειμένου, 
το κουμπί αυτό είναι παρόν. 

Στον πραγματικό κόσμο, η 
ασφάλεια φτάνει όσο το δυνα -
τόν πιο κοντά σε ένα αναιρετι -
κό κουμπί. Είναι πολύ δύσκο -
λο να υπάρξει πρόοδος χωρίς 
το «κουμπί» αυτό, δηλαδή χω -
ρίς ασφάλεια.

Εύλογα μπορεί κάποιος να 
αναρωτηθεί πώς μια ασφαλι -
στική εταιρεία μπορεί να εξυ -
πηρετήσει τις ανάγκες τόσο 
πολλών επιχειρήσεων ταυτό -
χρονα. Γι’ αυτό, είναι σημα -
ντικό να επιλεχθεί μία καλή 
ασφάλιση, δηλαδή μία με 
προσιτό κόστος, αλλά σε μία 
εταιρεία με υψηλή φερεγγυό -
τητα και αξιοπιστία, ώστε οι 
πελάτες –ιδιώτες και επιχει -
ρήσεις– να είναι σίγουροι ότι 
θα είναι εξασφαλισμένοι. Για 
αυτόν τον λόγο υπάρχουν δεί -
κτες που αξιολογούν τη φε -
ρεγγυότητα κάθε ασφαλιστι -
κής επιχείρησης.

Η Ατλαντική Ένωση, ασφαλι -
στική εταιρεία Γενικών Ασφα -

περισσότερο τα ασφαλιστικά 
της προγράμματα για να κα -
λύψει σύγχρονες ανάγκες, 
έχοντας επεκταθεί πολύ πέ -
ραν της απλής κάλυψης κα -
ταστροφής από φωτιά ενός 
ακινήτου ή καταστροφών από 
φυσικά φαινόμενα κ.λπ. Δια -
θέτει όλους τους κλάδους και 
εκσυγχρονίζεται συνεχώς, με 
κυρίαρχο γνώμονα τον πελά -
τη. Εκτός από τους συνηθι -
σμένους κλάδους ασφάλισης, 
δημιούργησε και εισήγαγε 
στην αγορά καινοτόμα προϊό -
ντα όπως η ασφάλιση drone, 
ηλεκτρικού ποδηλάτου, κατοι -
κίδιου ζώου, πιστώσεων και 
εγγυήσεων και πολλά ακό -
μη, που δείχνουν ότι βαδίζει 
πάνω σε γερά θεμέλια, με τε -
λικό στόχο να έχει ικανοποι -
ημένους πελάτες που ξέρουν 
ότι στα δύσκολα θα υπάρχει 
κάποιος να τους στηρίξει.

Πληροφορίες:  
www.atlantiki.gr
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Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της 
Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ
Δέκα χρόνια προσφοράς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας

T
ο 2020 αποτελεί 
έτος-ορόσημο για το 
Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, κα-

θώς συμπληρώνει 100 χρό-
νια προσφοράς στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή της Ελλάδας. Πα-
ράλληλα, συμπληρώνεται η πρώτη 
δεκαετία ζωής για το Πρόγραμμα 
Σπουδών στις Επιστήμες της Αγω-
γής και της Εκπαίδευσης του Ιδρύ-
ματος.

Στόχοι του Προγράμματος, που 
ιδρύθηκε το 2010, είναι η επιδίω-
ξη της αριστείας, της καινοτομίας, 
της εξωστρέφειας και της εισαγω-
γής της επιχειρηματικότητας στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση μέσα από καινοτόμες 
εκπαιδευτικές μεθοδολογίες. Έχο-
ντας ως όραμα την εκπαίδευση 
νέων στον τομέα της παιδαγωγικής 
και διδακτικής των Οικονομικών και 
της Πληροφορικής με επίκεντρο 
τον άνθρωπο, το υψηλής ποιότητας 
διδακτικό προσωπικό του Προγράμ-
ματος συμβάλλει στην παιδεία τε-
ταρτοετών και τελειόφοιτων φοιτη-
τών/φοιτητριών του ΟΠΑ, προκει-
μένου να είναι ικανοί να διδάξουν 
τα μαθήματα των ειδικοτήτων τους 
σε σχολεία.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα παράγει 
νέα γνώση στον τομέα της παιδαγω-
γικής επιστήμης. Γι’ αυτό, συμπράτ-

τει ερευνητικά με το Πανεπιστήμιο 
του Όσλο (Department of Teacher 
Education & School Research), 
το Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης 
(Department of Humanities & 
Social Sciences Education), το 
Πανεπιστήμιο Άαλτο του Ελσίνκι 
(Department of Art), το Πανε-
πιστήμιο Γέβλε (Department of 
Educational Sciences) και το Πανε-
πιστήμιο Χαϊδελβέργης (Institute of 
Education Studies).

«Παρακολουθώντας κανείς το Πρό-
γραμμα καλλιεργεί αξίες και δεξιό-
τητες και κυρίως ανακαλύπτει και-
νούργιες πτυχές του εαυτού του, 
καθώς δέχεται πολλαπλά ερεθί-
σματα από τις ποικίλες δράσεις, 
που απελευθερώνουν τη φαντασία 
και τη δημιουργικότητα», επισημαί-
νει η φοιτήτρια του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-
κών Σπουδών και τελειόφοιτη του 
Προγράμματος Κωνσταντίνα Αντω-
νοπούλου.

Η επιτυχία του Προγράμματος Σπου-
δών στις Επιστήμες της Αγωγής και 
της Εκπαίδευσης έγκειται σε μεγά-
λο βαθμό στις καινοτόμες βιωματι-
κές δράσεις που αναπτύσσει, όπως 
η ένταξη της τέχνης στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, που πραγματοποι-
είται σε συνεργασία με την Ανώτα-
τη Σχολή Καλών Τεχνών, η δράση 
«Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότη-

Η διδασκαλία είναι 

μια πράξη αγάπης

Paulo Freire  

(1921-1997)

της Βασιλικής Μπρίνια, Επιστημονικής Υπεύθυνης του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης και Διδάσκουσας στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ

τα και Πολιτισμός» για την ανάδει-
ξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού 
αποθέματος της Ελλάδας, σε συ-
νεργασία με το σωματείο Διάζωμα 
και το περιοδικό «Ξενοφών», η βι-
ωματική εισαγωγή της ανθρωποκε-
ντρικής παιδαγωγικής του C�lestin  
Freinet στην εκπαίδευση εκπαιδευ-
τικών, σε συνεργασία με την παιδα-
γωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο», 
καθώς και η διοργάνωση των βιω-
ματικών εργαστηρίων «Μαθήματα 
ζωής στο σχολείο», όπου καλλιερ-
γούνται δεξιότητες συναισθηματι-
κής νοημοσύνης και αυτογνωσίας, 
σε συνεργασία με την επιστημονική 
ομάδα του ψυχιάτρου-ψυχοθερα-
πευτή Ματθαίου Γιωσαφάτ (Ελλη-
νική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής 
και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας).

«Το Πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα πρω-
τοποριακή δυναμική για τα δεδομέ-
να της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. Κάθε δράση έχει σχε-
διαστεί ώστε να ενισχύει την αυτε-
πάρκεια των υποψήφιων εκπαι-
δευτικών και την καινοτόμο σκέψη 
τους», τονίζει η φοιτήτρια του Τμή-
ματος Πληροφορικής και τελειό-
φοιτη του Προγράμματος Ανδριανή 
Γκούμα.

Το σημαντικότερο στάδιο για τη 
λήψη πιστοποιητικού παιδαγωγι-
κής και διδακτικής επάρκειας είναι 
η πραγματοποίηση πρακτικής διδα-
κτικής άσκησης. Έτσι, τόσο στο χει-
μερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο 

σπουδών, οι φοιτητές/φοιτήτριες 
του Προγράμματος διενεργούν πα-
ρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε 
μαθήματα της ειδικότητάς τους σε 
δημόσια σχολεία της Αττικής.

Το περασμένο εαρινό εξάμηνο, 
παρά τις δυσκολίες που επήλθαν 
εξαιτίας της πανδημίας, το ΟΠΑ συ-
νέχισε απρόσκοπτα το ακαδημαϊκό 
του έργο με εξ αποστάσεως διδα-
σκαλία. Το ίδιο συνέβη με τα μαθή-
ματα του Προγράμματος. Μάλιστα, 
η διαδικασία αυτή βοήθησε τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες να ανα-
πτύξουν ακόμη περισσότερο το αί-
σθημα της αφοσίωσης, της υπευθυ-
νότητας και της πειθαρχίας.

«Η (αυτο)πειθαρχία που διέπει κάθε 
στάδιο του Προγράμματος καθιστά 
τους φοιτητές πραγματικά ελεύθε-
ρους να αναπτύξουν την προσωπι-
κότητά τους, μένοντας παράλληλα 
πιστοί στις προβλεπόμενες προδια-
γραφές, που εξασφαλίζουν την επι-
τυχία των εκάστοτε διαδικασιών», 
αναφέρει ο φοιτητής του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
και τελειόφοιτος του Προγράμμα-
τος Χρήστος Κατσιώνης.

Απόρροια της προσαρμογής του 
Προγράμματος στα νέα δεδομένα 
είναι ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες απο-
κτούν κατάλληλη κατάρτιση και σε 
μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκα-
λίας και, άρα, καθίστανται περαιτέ-
ρω επαρκείς ως εκπαιδευτικοί.
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Θέμα

Η εταιρεία φροντίζει 

να επικοινωνεί άμεσα 

με τους χρήστες 

των social media, 

απαντώντας σε κάθε 

ανάγκη ή σχόλιό 

τους.

T
α καταστήματα της  
OK! Anytime Markets 
θέτουν ως στρατη-
γική επιλογή την 

ανάδειξη των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων του brand 
που τα έχουν ξεχωρίσει στη 
συνείδηση των καταναλωτών. 
Κεντρικός άξονας της στρατη-
γικής επικοινωνίας τους είναι 
και θα παραμείνει η προβολή 
της βασικής τους υπόσχεσης: 
«Ό,τι θέλεις, όταν το θέλεις». 
Με στόχο να μοιράζονται με 
το κοινό τα εταιρικά νέα, τις 
δράσεις εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, αλλά και την πάγια 
δέσμευση να παρέχουν στους 
καταναλωτές καθημερινά και 
με διευρυμένο ωράριο αυτό 
που θέλουν, επένδυσαν στα 
social media, δημιουργώντας 
το 2012 επίσημο λογαριασμό 
στο Facebook και επαναλαν-
σάροντας μέσω αυτού την επι-
κοινωνία του brand τον Μάρ-
τιο του 2018. Μέσα σε δύο 
χρόνια κατάφεραν να χτίσουν 
ένα υψηλό fanbase, που αριθ-
μεί 51.257 χρήστες, αλλά και 
ένα loyal community, γεγο-
νός που αποδεικνύεται από το 
υψηλό engagement των χρη-
στών στο ποικίλο περιεχόμε-
νό τους.

Ο λογαριασμός στο Facebook 
αποτελεί βασικό κανάλι επικοι-
νωνίας με τους χρήστες, αλλά 
και σφυγμομέτρησης των προ-
τιμήσεών τους. Επιπλέον, επι-
τρέπει στην εταιρεία να αφου-
γκράζεται την αντίληψη του κό-
σμου για τα καταστήματά της. 
Ξεχωριστή κατηγορία περιεχο-
μένου αποτελούν οι διαγωνι-
σμοί, αλλά και οι προωθητι-
κές ενέργειες, που ενισχύουν 
τη σχέση με τους αγοραστές, 
προσφέροντας μια μορφή επι-
βράβευσης για την εμπιστοσύ-
νη που δείχνουν στο brand. Τα 
μηνύματα και οι αποκρίσεις 
των χρηστών αποτελούν κα-
τεύθυνση για την εξέλιξη της 

επικοινωνίας και τον εμπλουτι-
σμό του περιεχομένου των κα-
ταστημάτων, με στόχο να αντα-
ποκρίνονται στις αναζητήσεις 
και στις ανάγκες του σύγχρο-
νου καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία 
επέκτεινε την παρουσία της και 
στο Instagram, που αποτελεί 
για τις επιχειρήσεις «place to 
be», διότι έχει νεανικό κοινό –
που διαπιστώθηκε ότι αποτελεί 
το core κοινό του brand στο 
περιβάλλον του Facebook– 
το οποίο αναζητά έμπνευση 
και κίνητρο μέσα από φωτο-
γραφίες υψηλής αισθητικής, 
που μπορεί να απαθανατίζουν 
ακόμα και τα πιο απλά αντι-
κείμενα της καθημερινότητας. 
Εδώ και μερικούς μήνες, λοι-
πόν, η εταιρεία προσφέρει τη 
δυνατότητα στο κοινό να γνω-
ρίσει μια διαφορετική πλευ-
ρά της, εστιάζοντας αποκλει-
στικά στα ενδιαφέροντα των 
χρηστών με τρόπο άμεσο, χα-
λαρό, διασκεδαστικό και δια-
δραστικό.

Τ ο  β α σ ι κ ό  μ ή ν υ μ α  ε π ι -
κ ο ι ν ω ν ί α ς  γ ι α  τ ο  2 0 2 0 , 
#petaksoustaOK, έρχεται να 
ενισχύσει την ανάδειξη των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημά-
των της εταιρείας και να απο-
τελέσει «ομπρέλα» για μια σει-
ρά από tailor-made καμπά-
νιες, που αποσκοπούν στην 
ενδυνάμωση της σχέσης με 
το κοινό και του top-of-mind 
awareness.

Τόσο το Facebook όσο και το 
Instagram διέπονται από ξε-
χωριστή ολοκληρωμένη στρα-
τηγική, η οποία όμως συμβάλ-
λει στη σύσταση ενιαίας εικό-
νας της εταιρείας.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί 
ότι οι περίοδοι επικοινωνια-
κών κρίσεων, όπως αυτή που 
βιώσαμε πρόσφατα εξαιτίας 
της πανδημίας, κατά τις οποί-
ες πολλοί χρήστες επιλέγουν 

να απευθυνθούν στην εταιρεία 

μέσω Facebook ή Instagram, 

δεν αποτελούν εξαίρεση στην 

πάγια τακτική της OK! Anytime 

Markets να μη μένει κανένα 

σχόλιο αναπάντητο στους λο-

γαριασμούς της. Έτσι, είναι 

πάντα σε εγρήγορση, ώστε να 

επικοινωνεί με τους χρήστες 

των social media άμεσα και 

να απαντά σε κάθε τους ανά-

γκη ή σχόλιο. Με αυτόν τον 

τρόπο τα social media συμ-
βάλλουν σημαντικά στη δια- 
χείριση κρίσεων, με στόχο 
πάντα την αποκατάσταση της 
αλήθειας μέσα από εποικοδο-
μητικούς διαλόγους που προ-
κύπτουν με τους χρήστες, την 
έγκαιρη ενημέρωση σε σχέση 
με τη λειτουργία των καταστη-
μάτων, αλλά και την άμεση 
εξυπηρέτηση διαφόρων αιτη-
μάτων τους με τρόπο αποτελε-
σματικό και ειλικρινή.

«Χρωματίζοντας»  
την εταιρική επικοινωνία
στον κλάδο του ελληνικού λιανικού εμπορίου
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Αυτή η πορεία σχεδιάζεται ήδη να πε-

ριλαμβάνει την αντιμετώπιση των ανι-

σοτήτων στις ευκαιρίες επαγγελματι-

κής ανέλιξης και στις αποδοχές του 

προσωπικού, καθώς και την πρόσβα-

σή του σε παροχές κοινωνικής ασφά-

λισης σε διατομεακό και διακρατικό 

επίπεδο (RESAVER), στο πλαίσιο όχι 

μόνο της άρσης εμποδίων της κινητι-

κότητάς του (διαλειτουργικότητα με-

ταξύ του EURAXESS και του νέου 

EUROPASS), αλλά και διευκόλυνσής 

του λόγω της επιβράβευσης της χρη-

στής διαχείρισης του ερευνητικού δυ-

ναμικού (HRS4R).

Επίσης, τον περασμένο Ιούλιο το Κολ-

λέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε δύο 

προπαρασκευαστικά κείμενα της Επι-

τροπής: την Ανακοίνωση σχετικά με 

το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτή-

των για τη Βιώσιμη Ανταγωνιστικότη-

τα, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την 
Ανθεκτικότητα, καθώς και μια Σύστα-
ση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την Επαγγελματι-
κή Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Τα δύο 
αυτά κείμενα υποστηρίζουν τον μετα-
σχηματισμό των ιδρυμάτων τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Συ-
γκεκριμένα, μεταξύ άλλων, υποστη-
ρίζουν:

• την εξερεύνηση επιλογών για την 
εξάλειψη εμποδίων προς μια αποτελε-
σματική διακρατική συνεργασία μετα-
ξύ των ΑΕΙ,

• την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
πλαισίου ικανοτήτων για τις δεξιότη-
τες των ερευνητών μέσω ενημέρω-
σης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ταξι-
νόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και 
Επαγγελμάτων (ESCO) και του σχετι-
κού κανονιστικού πλαισίου για τις ευ-
ρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης 
(EURES),

• την ανάπτυξη ανοικτών προγραμμά-
των σπουδών και επιστημονικής δια-
χείρισης,

• την αξιοποίηση της εμπειρίας από 
την υλοποίηση του χαρτοφυλακίου 
της θεματικής ενότητας του H2020 
για την επιστημονική εκπαίδευση,

• τη συνεργασία ακαδημαϊκής κοινό-
τητας και βιομηχανίας.

H EE διοργάνωσε διαδικτυακά στις 22-
24 Σεπτεμβρίου τη δεύτερη έκδοση 
του ετήσιου συνεδρίου «R&I Days», 
μια ευκαιρία συνδημιουργίας των προ-
αναφερθεισών πολιτικών, ενόψει μά-
λιστα των 20 ετών του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας (ERA), καθώς και του 
νέου επταετούς Προγράμματος Πλαι-
σίου για την έρευνα και την καινοτομία 
Horizon Europe.

Τελικός στόχος όλων μας είναι η αρι-
στεία της ακαδημαϊκής έρευνας σε 
ένα ελκυστικό επαγγελματικά περι-
βάλλον και με το μέγιστο θετικό απο-
τύπωμα στην κοινωνία.

Μ
ε στόχο την ισχυ-
ροποίηση των πα-
νεπιστημιακών και 
ερευνητικών ιδρυ-

μάτων στην ΕE στη μετάδοση γνώσης 
και καινοτομίας, ο μετασχηματισμός 
τους είναι μία από τις βασικές προ-
τεραιότητες της Γενικής Διεύθυνσης 
Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊ- 
κής Επιτροπής. Η Επιτροπή θα συνερ-
γαστεί με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για 
τη δημιουργία ενοτήτων μετασχηματι-
σμού προς υποστήριξή τους, συμπερι-
λαμβανομένης μιας εργαλειοθήκης η 
οποία θα διευκολύνει τη συνεργασία, 
αλλά και μια επενδυτική στρατηγική 
που θα τις καταστήσει αποτελεσματι-
κές. Επιπλέον, θα ενισχύσει την προ-
στασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας 
μέσω του Συμφώνου για την Έρευνα 
και την Καινοτομία στην Ευρώπη.

Αυτή η ακαδημαϊκή χρονιά συμπίπτει 
με τη συνέχιση των προσπαθειών και 
τις συντονισμένες προετοιμασίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλο-
ποίηση ενός προγράμματος μετασχη-
ματισμού τόσο του Ευρωπαϊκού Χώ-
ρου Έρευνας όσο και του Ευρωπαϊ- 
κού Χώρου Εκπαίδευσης, που θα επι-
τρέψει κοινούς στόχους μεταξύ των 
πρωτοβουλιών της ΕΕ και των κρα-
τών-μελών της, αναφορικά με τη θε-
τική τους επίδραση στην κοινωνία και 
στους πολίτες της.

Η εστίαση αυτών των μετασχηματι-
σμών ως προς την ακαδημαϊκή κοινό-
τητα θα αφορά την ελκυστικότητα της 
ερευνητικής σταδιοδρομίας, την κατα-
νομή πόρων, υιοθέτηση αρχών ανοι-
χτής πρόσβασης στα ερευνητικά απο-
τελέσματα και δημιουργία γεφυρών 
με τη βιομηχανία και τους πολίτες.

Η πιλοτική φάση μιας σχετικής πρωτο-
βουλίας για 41 ακαδημαϊκές ενώσεις 
θα αναγγελθεί άμεσα, θα έχει τριετή  
διάρκεια, με την υποστήριξη του 
Horizon 2020 και του Erasmus+, και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα την παρα-
κολουθήσει ώστε να εντοπίσει και αντι-
μετωπίσει τα εναπομείναντα εμπόδια 
σε αυτή την πορεία μετασχηματισμού.

Πώς θα αλλάξει η εικόνα των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην ΕΕ

Η έρευνα στην υπηρεσία 
των σύγχρονων κοινωνιών

της Αποστολίας Καράμαλη, Υπεύθυνης Τμήματος Ακαδημαϊκής Έρευνας και Καινοτομίας Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο σχεδιαζόμενος μετασχηματισμός των 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

προωθεί τη συνεργασία ακαδημαϊκής 

κοινότητας και βιομηχανίας.



Γ
ια μία ακόμη φορά 

διακρίθηκαν σε πα-

νευρωπαϊκό ή διε-

θνές επίπεδο φοιτη-

τές και φοιτήτριες του Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

που συμμετείχαν σε σημαντι-

κούς διαγωνισμούς οι οποίοι 

έγιναν στη χώρα μας, αλλά και 

στο εξωτερικό.

Κατέγραψαν τις εξής πρωτιές:

Ο υποψήφιος διδάκτορας του 

Τμήματος Στατιστικής του 

ΟΠΑ Κωστής Ματζοράκης δια- 

κρίθηκε στον διαγωνισμό 

EUvsVIRUS Hackathon ως μέ-

λος της ελληνικής ομάδας του 

έργου Enforce, η οποία κατέ-

κτησε τη δεύτερη θέση στην 

κατηγορία «Digital Finance/

Availability of Emergency 

Health Insurance». Ο διαγωνι-

σμός αυτός, που πραγματοποι-

ήθηκε στο τέλος Απριλίου του 

2020, αποτελεί πρωτοβουλία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 

σκοπό την εύρεση βέλτιστων 

λύσεων για την υποστήριξη 

του αγώνα κατά της πανδημί-

ας. Σε συνεργασία με ιδιωτι-

κούς και δημόσιους φορείς, 

επιβραβεύτηκαν οι ομάδες με 

τις καλύτερες λύσεις ανά το-

μέα σε σύνολο 37 κατηγο-

ριών. Το έργο Enforce είναι 

πλατφόρμα σχεδιασμένη ώστε 

να δίνει άμεση πρόσβαση σε 

ασφαλιστική κάλυψη για νο-

σηλεία σε άτομα που ήδη πα-

ρουσιάζουν συμπτώματα της 

νόσου COVID-19 σε περίοδο 

καραντίνας. Στην τελική μορ-

φή του μοντέλου του έργου 

Enforce συντέλεσε και ο επί-

κουρος καθηγητής του ΟΠΑ 

Νικόλαος Δεμίρης.

Ομάδα του Τμήματος Πληρο-

φορικής του ΟΠΑ κατέκτη-

σε την 1η, τη 2η και την 6η 

θέση μεταξύ 49 συστημά-

των του διεθνούς διαγωνι-

σμού ImageCLEFmed Caption 

2020, όπου υποβάλλονται 

συστήματα που επιχειρούν να 

συνδέσουν αυτόματα ιατρικές 

εικόνες (π.χ. ακτινογραφίες) 

με ιατρικές έννοιες (π.χ. σω-

ματικά όργανα ή κακοήθειες). 

Συστήματα αυτού του είδους 

μπορούν να βοηθήσουν στην 

αναζήτηση ιατρικών εικόνων 

μέσα από λέξεις-κλειδιά, αλλά 

και να χρησιμοποιηθούν ως 

πρώτο στάδιο επεξεργασίας 

σε μεγαλύτερα συστήματα που 

παράγουν αυτομάτως τμήματα 

γνωματεύσεων από ιατρικές 

εικόνες. Στην ομάδα του ΟΠΑ 

συμμετείχαν ο Βασίλης Καρα-

τζάς (προπτυχιακός φοιτητής 

Τμήματος Πληροφορικής), η 

Βασιλική Κούγια (απόφοιτη 

Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών στην Επιστήμη 

των Υπολογιστών), ο Ιωάννης 

Παυλόπουλος (μεταδιδακτορι-

κός ερευνητής Τμήματος Πλη-

ροφορικής του ΟΠΑ και του 

Πανεπιστημίου Στοκχόλμης, 

συνεπιβλέπων) και ο Ίων Αν-

δρουτσόπουλος (καθηγητής, 

συνεπιβλέπων), όλοι μέλη της 

Ομάδας Επεξεργασίας Φυσι-

κής Γλώσσας του ΟΠΑ. 

Διακρίσεις για την Ελλά-

δα στον 17ο Πανευρωπαϊκό  

Διαγωνισμό Φοιτητικής Και-

νοτομίας και Επιχειρηματικό-

τητας «JA Europe Enterprise 

Challenge 2020» κατέκτησε 

η φοιτητική ομάδα Dr. IV και 

τα μέλη της Ιωάννης Βούγιας,  

Χριστ ιάννα  Γεωργούλη  κα ι 

Αντώνης Φάρος από το Τμήμα 

Διοικητικής Επιστήμης και Τε-

χνολογίας του ΟΠΑ. Στον συ-

γκεκριμένο διαγωνισμό συμμε-

τέχουν χιλιάδες φοιτητές από 

πληθώρα πανεπιστημίων, εκ-

προσωπώντας 20 ευρωπαϊκές 

χώρες. Η ψηφιακή ιδέα Dr. IV 

–ένα ευφυές ευέλικτο και αυ-

τόματο σύστημα διαχείρισης 

ορών σε μονάδες υγείας, με 

τη χρήση τεχνολογίας Internet 

of Things και mobile εφαρ-

μογής– κέρδισε το Avanade 

Digital Innovation Award. Επί-

σης, στη Χριστιάννα Γεωρ-

γούλη και στον Αντώνη Φάρο 

απονεμήθηκε το JA Alumni 

Europe Leadership Award, σε 

αναγνώριση των ηγετικών δεξι-

οτήτων τους. Η ψηφιακή ιδέα 

Dr. IV αναπτύχθηκε στο πλαί-

σιο του μαθήματος «Ψηφιακή 

Καινοτομία και Επιχειρηματι-

κότητα», και οι φοιτητές είχαν 

την υποστήριξη του καθηγη-

τή του ΟΠΑ Γεωργίου Δουκί-

δη, του Δρος Σταύρου Λουνή 

και του υποψήφιου διδάκτορα 

Στράτου Μπαλούτσου.

Παράλληλα, για πρώτη χρονιά 

διοργανώθηκε φέτος μεγάλος 

εταιρικός διαγωνισμός για τε-

ταρτοετείς φοιτητές σε συνερ-

γασία με το Γραφείο Διασύν-

δεσης του Ιδρύματος. Ο δια-

γωνισμός σχεδιάστηκε με τη 

βοήθεια της αλυσίδας κατα-

στημάτων Du Pareil au m�me 

(DPAM) ως πραγματικό εταιρι-

κό πρότζεκτ, με θέμα την ανά-

λυση και την ενδυνάμωση της 

εμπειρίας του πελάτη στα φυ-

σικά καταστήματα. Την επί-

βλεψη των ομάδων σε ρόλο 

μέντορα ανέλαβε η επίκουρη 

καθηγήτρια του ΟΠΑ Καλυψώ 

Καραντινού. Οι φοιτητές που 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό 

αγκάλιασαν τη διοργάνωση 

με ενθουσιασμό, εργάστηκαν 

εντατικά και ιδιαίτερα αποδο-

τικά, επέδειξαν ιδιαίτερη δημι-

ουργικότητα και συνεργάστη-

καν άριστα με στελέχη. Οι ιδέ-

ες και οι προτάσεις τους, μά-

λιστα, απέσπασαν εξαιρετικά 

θετικά σχόλια από την επιτρο-

πή αξιολόγησης, που απαρτι-

ζόταν από υψηλόβαθμα στελέ-

χη του Ομίλου FOURLIS.

Αριστεία και... 
εκτός αμφιθεάτρου
Βραβεία και διακρίσεις για φοιτήτριες και φοιτητές του ΟΠΑ σε διεθνείς διαγωνισμούς
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Σ
το κατώφλι μιας ακα-
δημαϊκής χρονιάς 
που, όπως φαίνεται, 
θα ξεκινήσει... ηλε-

κτρονικά βρίσκονται και τα ελλη-
νικά πανεπιστήμια, ύστερα από 
δύο εξεταστικές περιόδους (του 
Ιουνίου και την επαναληπτική του 
Σεπτεμβρίου) που έγιναν με συν-
δυασμό διά ζώσης και εξ απο-
στάσεως αξιολογήσεων.

Πάντως, πολλά Ιδρύματα στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχουν 
ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα κινηθούν 
προς την κατεύθυνση των «δια-
δικτυακών αμφιθεάτρων» για το 
μεγαλύτερο μέρος της ακαδημαϊ-
κής χρονιάς.

Στην Ελλάδα το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα υπήρξε πρωτό-
γνωρο για τα ΑΕΙ και τους φοι-
τητές τους, με ένα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα απομόνωσης και 
ελλιπούς εκπαιδευτικής προετοι-
μασίας, αλλά στη συνέχεια διε-
νέργεια μαθημάτων μέσω διαδι-
κτύου.

Πώς πέρασαν όμως οι ίδιοι οι 
φοιτητές την ιδιότυπη αυτή πε-
ρίοδο; Η «ΟΠΑ News» ρώτησε 
τρεις εκπροσώπους της νέας γε-
νιάς του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και κατέγραψε τις 
απόψεις τους. Πώς βίωσαν τους 
τελευταίους μήνες; Τι κέρδισαν 
από την εμπειρία τους; Ποια γε-
γονότα τούς επηρέασαν περισ-
σότερο;

Πώς βίωσαν τρεις φοιτητές του ΟΠΑ το εαρινό εξάμηνο

Τα ΑΕΙ «στα χρόνια της πανδημίας»

«Η διαμόρφωση νέων ισορροπιών κατά τη διάρκεια του lockdown αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για όλους μας. Για εμένα, η άμεση 
έναρξη των εξ αποστάσεως μαθημάτων βοήθησε, διότι έθεσε το πρόγραμμα της καθημερινότητας, καθόρισε απευθείας τα καθήκοντά 
μου και, κατ’ επέκταση, αργότερα τις ανάγκες διαβάσματος για την εαρινή εξεταστική. Παράλληλα, η σωματική άθληση σε εξωτερικούς 
χώρους, όπως το περπάτημα σε ένα πάρκο, κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο εγκλεισμός και οι εξελίξεις του ιού επηρέαζαν την ψυχολογία 
μου. Αυτή έγινε η εβδομαδιαία έξοδός μου. Έτσι, βελτιώθηκε τόσο η αποδοτικότητα όσο και η παραγωγικότητά μου. Τέλος, δεν θα μπο-
ρούσα να παραλείψω τις αμέτρητες ώρες κλήσεων με τα κοντινά μου πρόσωπα».

Δέσποινα Αδαμοπούλου, φοιτήτρια Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

«Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω πανδημίας ήταν για όλους μας μια δυσάρεστη εμπειρία, από την οποία δεν λεί-
πουν οι μικρές ηλιαχτίδες αισιοδοξίας. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι σίγουρα θετικό το πόσο γρήγορα κατάφερε να στηθεί η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Με αυτή την αλλιώτικη εκπαίδευση ελπίζω να μπήκαν οι βάσεις για να είναι η τεχνολογία –που σέβεται 
τα δεδομένα και την ιδιωτικότητά μας– στο πλευρό των φοιτητών. Σε προσωπικό επίπεδο, υπήρχε περισσότερος χρόνος τόσο για 
τον εαυτό μου όσο και για την οικογένειά μου, τον οποίον αξιοποίησα στο έπακρο. Το σίγουρο είναι ότι εκτίμησα περισσότερο τα 
απλά πράγματα: από τη βόλτα μέχρι το να παρακολουθώ μάθημα στα έδρανα».

Γιάννης Αποστόλου, φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής

«Σε προσωπικό επίπεδο, θεωρώ ότι ήμουν πολύ τυχερός, καθώς το ενδιαφέρον μου για δραστηριότητες στο ευρύτερο πλαίσιο της 
Σχολής με βοήθησε να παραμείνω παραγωγικός ακόμα και εξ αποστάσεως, με τη χρήση της τεχνολογίας. Καθοριστικό ρόλο για 
την προσαρμογή μου στα νέα δεδομένα τής εξ αποστάσεως διδασκαλίας ήταν η χρήση πολλαπλών μέσων τηλεκπαίδευσης, αλλά 
και η υψηλού επιπέδου εξ αποστάσεως εκπαίδευση που πρόσφερε το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματός μου. Η μεγαλύτερη 
δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν οι ηλεκτρονικές εξετάσεις. Παρ’ όλα αυτά, με οργάνωση και σωστή διαχείριση του χρόνου πι-
στεύω πως όλοι μας καταφέραμε να προσαρμοστούμε στις πρωτόγνωρες για εμάς αυτές συνθήκες».

Δημήτρης Τριανταφύλλου, φοιτητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
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