Τ ΜΗΜΑ ΓΡΑ ΜΜΑ Τ ΕΙ Α Σ ΣΥΓΚ ΛΗΤ Ο Υ
Κ Α Ι ΠΡΥΤ Α ΝΙ Κ Ο Υ ΣΥΜΒΟ ΥΛΙ Ο Υ
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822
E-mail: sec-siglitos@aueb.gr / www.aueb.gr

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ
Aκαδημαϊκού Έτους 2020-2021
Παρασκευή, 04-09-2020

1. Χρηματοδότηση του έργου της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
του ΟΠΑ από τον ΕΛΚΕ
Η Σύγκλητος του ΟΠΑ, αφού έλαβε υπόψη αφενός την αναγκαιότητα συνέχισης της
λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ προς όφελος των φοιτητών του ΟΠΑ και αφετέρου την
αδυναμία του Ιδρύματος να καλύψει οικονομικά το έργο «Υποστήριξη των Κεντρικών
Δράσεων της ΔΑΣΤΑ», αποφάσισε τη χρηματοδότηση του ως άνω έργου με το ποσόν
των 33.035,96 το οποίο προορίζεται να καλύψει τους μισθούς των πέντε συνεργατών
της ΔΑΣΤΑ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

2. Έγκριση της απόφασης του Πρύτανη του ΟΠΑ για τον καθορισμό των τομέων
ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων
Η Σύγκλητος ενέκρινε την από 1 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση του Πρύτανη του ΟΠΑ με
την οποία καθορίζονται οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες του τεσσάρων
Αντιπρυτάνεων του ΟΠΑ και πιο συγκεκριμένα:
α) Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού αναλαμβάνει ο
Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής, Βασίλειος Βασδέκης του Γεωργίου· στις
αρμοδιότητές του μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η εποπτεία και παρακολούθηση
της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και η εποπτεία της εύρυθμης
λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών και των ακαδημαϊκών μονάδων του,
β) Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Γεώργιος Λεκάκος

του Δημητρίου· στις αρμοδιότητές του μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η προεδρία
της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και
του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του
ιδρύματος, και η ευθύνη των συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για την
εκτέλεση έργων ΕΛΚΕ,
γ) Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών αναλαμβάνει ο
Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Κωνσταντίνος Δράκος
του Δημητρίου· στις αρμοδιότητές του μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η ευθύνη της
κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του ετήσιου τακτικού οικονομικού
προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και της κατάρτισης
των σχετικών απολογισμών, και η υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων των
αποδοχών του προσωπικού του Πανεπιστημίου,
δ) Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Καθηγητής του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βασίλειος Παπαδάκης του
Μιχαήλ· στις αρμοδιότητές του μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η ανάληψη
πρωτοβουλιών για την υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών με ΑΕΙ και Ερευνητικά
Κέντρα του εξωτερικού καθώς και η εποπτεία της εκτέλεσης διεθνών/ευρωπαϊκών
προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγών (όπως το ERASMUS).
Λεπτομερώς οι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων παρουσιάζονται στο ΦΕΚ 3850,
τεύχος Β, της 10ης Σεπτεμβρίου 2020.
Επιπλέον, βάσει της εγκριθείσας από τη Σύγκλητο σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Βασίλειος
Βασδέκης· αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός τον αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης,
Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης· αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός τον
αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος· αν απουσιάζει ή
κωλύεται και αυτός τον αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Λεκάκος.

3. Ορισμός Επιστημονικών Υπευθύνων Ιδρυματικών Έργων ΟΠΑ
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η θητεία των Αναπληρωτών Πρύτανη που είχαν
οριστεί επιστημονικοί υπεύθυνοι των ιδρυματικών έργων του ΟΠΑ έληξε στις
31.08.2020, η Σύγκλητος όρισε νέο επιστημονικό υπεύθυνο, για καθένα από τα
παραπάνω έργα, τον αντίστοιχης αρμοδιότητας Αντιπρύτανη.
Τα έργα τα οποία αναλαμβάνει κάθε Αντιπρύτανης ως επιστημονικός υπεύθυνος
αναφέρονται λεπτομερώς στα πρακτικά της Συγκλήτου που κρατούνται στη
Γραμματεία Συγκλήτου.
Για το έργο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΟΠΑ – Β’
κύκλος» και τα υποέργα του, ως επιστημονικός υπεύθυνος ορίστηκε ο Αναπληρωτής
Καθηγητής Γεώργιος Ξυλωμένος.

4. Ορισμός Προέδρου του ΔΣ της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ
Η Σύγκλητος, αφού ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο της Φοιτητικής Λέσχης του
ΟΠΑ Αναπληρωτή Καθηγητή Σπυρίδωνα Μπλαβούκο για τον εποικοδομητικό ρόλο
του στην ανάπτυξη και λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης μέχρι σήμερα, εξέλεξε νέο
Πρόεδρο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Κρητικό για την περίοδο από 4-92020 έως 31-8-2022.

5. Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου Ινστιτούτου Κομφούκιος
Η Σύγκλητος, αφού ευχαρίστησε τον συν-διευθυντή και επιστημονικό υπεύθυνο του
Ινστιτούτου Κομφούκιος μέχρι σήμερα, Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο
Παπαλεξανδρή για το σημαντικό έργο του στη θέση αυτή, αποφάσισε την ανανέωση
της θητείας του ως επιστημονικού υπευθύνου του έργου «Business Confucius Institute
in Athens» για τέσσερα επιπλέον ακαδημαϊκά έτη, έως 31-8-2024, και ως εκ τούτου,
βάσει του καταστατικού ίδρυσής του, θα είναι για την ίδια περίοδο και συνδιευθυντής του Ινστιτούτου.

6. Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου Προγράμματος ERASMUS
Η Σύγκλητος, αφού ευχαρίστησε τον απερχόμενο επιστημονικό υπεύθυνο του
Προγράμματος Erasmus+, του οποίου η θητεία λήγει στις 30-9-2020, Καθηγητή
Δημήτριο Γεωργούτσο για τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη και
αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος, αποφάσισε την υιοθέτηση της
πρότασης του Πρύτανη για ορισμό ως νέου επιστημονικού υπευθύνου στο
Πρόγραμμα Erasmus+ τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστόπουλο, με τριετή θητεία από 110-2020 έως 30-9-2023.

7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραπόνων και Διευθέτησης Διαφορών του ΟΠΑ για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Η Σύγκλητος του ΟΠΑ, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 10 του Εσωτερικού κανονισμού
του ΟΠΑ για τη σύσταση Επιτροπής Παραπόνων και Διευθέτησης Διαφορών και την
αρχαιότητα των μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ βάσει της Α’ βαθμίδας, αποφάσισε τη
συγκρότηση της Επιτροπής με θητεία έως 31-8-2021, η οποία θα αποτελείται από τα
παρακάτω μέλη.
Τακτικά μέλη: 1) Γεώργιος Αλογοσκούφης, Πρόεδρος, 2) Θεόδωρος Αποστολόπουλος,
3) Γεώργιος Πολύζος, 4) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου, 5) Θωμάς Μούτος.

Αναπληρωματικά μέλη: 1) Σπυρίδων Βασιλάκης, 2) Εμμανουήλ Καβουσανός, 3)
Απόστολος Ρεφενές, 4) Γεώργιος Σιώμκος, 5) Ελένη Λουρή.
Χρέη γραμματέως της Επιτροπής αναλαμβάνει η υπάλληλος του Τμήματος Διεθνών
Σχέσεων Ελένη Κανδεράκη.

8. Συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ (ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ)
Η Σύγκλητος του ΟΠΑ, αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της τής 10-3-2016 και της
20-2-2020 για τη συγκρότηση της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ με τετραετή θητεία και παράτασής
της έως 31-8-2020 καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων εκ μέρους των διαφόρων
κατηγοριών προσωπικού του Ιδρύματος, αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής με
τετραετή θητεία έως 31-8-2024, με τα παρακάτω μέλη.
1) Βασίλειος Βασδέκης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,
Πρόεδρος, 2) Ευάγγελος Βασιλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης, 3) Eric Soderquist Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, 4) Στυλιανός Ψαράκης Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, 5) Σταύρος
Τουμπής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, 6) Χρήστος Τζόβας Επίκουρος
Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 7) Μαρίνα Ψιλούτσικου
εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 8) Ιωάννα Ζήκου
εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 9) Βασιλική Ταγκαλάκη
εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) με
αναπληρωτή τον Σταύρο Γρηγορακάκη, 10) Βασίλειο Μπόμπα εκπρόσωπο των
προπτυχιακών φοιτητών με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπλίκα. Δεν έχει
υποδειχθεί ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού και ο εκπρόσωπος των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Στη ΜΟΔΙΠ τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θέματα ενώ οι
εκπρόσωποι των κατηγοριών προσωπικού συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου όταν
συζητούνται θέματα που αφορούν στην αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού.

