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Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ 

Ακαδ. Έτους 2020-2021 

 

(Παρασκευή 09-10-2020) 

 

 

1. Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-21  

 Η Σύγκλητος αφού έλαβε υπόψη τη νέα Υπουργική Απόφαση για την οργάνωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-
2021 αποφάσισε αυτή να διεξάγεται: 

Ως προς τον πρώτο κύκλο σπουδών: 

i.  Αποκλειστικά με φυσική παρουσία φοιτητών όταν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές 
ανέρχονται έως τον αριθμό των πενήντα (50). 

ii.  Αποκλειστικά με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως, όταν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές 
ανέρχονται σε πενήντα έναν (51) ή περισσότερους. 

Ως προς τον δεύτερο κύκλο σπουδών: 

i.  Με φυσική παρουσία φοιτητών ή με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως όταν οι 
εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται έως τον αριθμό των πενήντα (50).  

ii.  Αποκλειστικά με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως, όταν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές 
ανέρχονται σε πενήντα έναν (51) ή περισσότερους. 

Επίσης, αφού έλαβε υπόψη τον μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα 
α  ́κύκλου σπουδών κατά την προηγούμενη τριετία, μετά από εισηγήσεις των αρμοδίων 
συλλογικών οργάνων του Ο.Π.Α., ενέκρινε τον κατάλογο των μαθημάτων που θα 

διεξαχθούν αποκλειστικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τον β  ́ κύκλο 
σπουδών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, ενέκρινε, 
αντίστοιχα, τον κατάλογο μαθημάτων ανά Π.Μ.Σ που θα διεξαχθούν με τη χρήση 
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.   

 

2. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για κάλυψη αναγκών φύλαξης του Ο.Π.Α.  

Η Σύγκλητος, κατόπιν εισήγησης του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Υποδομών, και αφού έλαβε υπόψη την αδυναμία πλήρους κάλυψης των δαπανών για 
την οργάνωση υπηρεσιών φύλαξης από τον τακτικό προϋπολογισμό του, αποφάσισε τη 
διάθεση από τον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. του υπερβάλλοντος ποσού για τα έτη 2021-2024 για 
την κάλυψη δαπανών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Π.Α.  
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3. Κατανομή μίας (1) θέσεως ειδικότητας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών  

Η Σύγκλητος, αφού έλαβε υπόψη το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σύμφωνα με το οποίο κατανέμεται μία θέση ειδικότητας Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΤΕ στο 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και την ανάγκη ενίσχυσης του Κέντρου 
Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (Κ.Δ.Π.Σ.) της κεντρικής υπηρεσίας του 
ιδρύματος, αποφάσισε την κατανομή μίας (1) θέσης ειδικότητας Ε.Τ.Ε.Π. κλάδου 
Πληροφορικής, κατηγορίας ΤΕ, στην κεντρική υπηρεσία του ιδρύματος.  

 

4. Αδιάθετα υπόλοιπα των υποέργων που χρηματοδοτούνται από τα πλεονάσματα 
της κατηγορίας 25% (Λειτουργικές δαπάνες Ο.Π.Α. για Π.Μ.Σ.)  

Η Σύγκλητος, κατόπιν εισήγησης του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης 
αποφάσισε το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων των υποέργων του έργου με 
αντικείμενο «Υποστήριξη των αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και κάθε άλλης 
συναφούς προς αυτές δραστηριότητας», να αξιοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών των 
αντίστοιχων επανιδρυθέντων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (δυνάμει του Ν. 
4485/2017), κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. προς την 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε/Ο.Π.Α. η οποία έχει προηγουμένως 
εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Π.Μ.Σ. (Συνέλευση, Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή, ή Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή). 

 

5. Απολογισμός Δράσεων των Μονάδων της Δομής Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) ακαδ. έτους 2019-2020  

Η Σύγκλητος αφού έλαβε υπόψη τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης της 
Δ.Α.ΣΤΑ., ενέκρινε τον Απολογισμό Δράσεων των Μονάδων της Δομής Απασχόλησης 
και Σταδιοδρομίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Δ.Α.ΣΤΑ./Ο.Π.Α.) 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 

 

6. Οικονομικός Απολογισμός Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) 
ακαδ. έτους 2019-2020  

 Η Σύγκλητος, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης της 
Δ.Α.ΣΤΑ., ενέκρινε τον Οικονομικό Απολογισμό της Δομής Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Δ.Α.ΣΤΑ./Ο.Π.Α.) ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020.  

 

 

 


