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Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ  
Aκαδ. Έτους 2020-2021 

(Πέμπτη 10-12-2020) 

 
 

1. Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2020-2021  
 

Η Σύγκλητος αποφάσισε την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021 και πιο συγκεκριμένα: 

- Διάρκεια εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021: από Δευτέρα 1 

Φεβρουαρίου 2021 έως Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 

- Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων έως Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 

- Έναρξη και λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και 

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, αντίστοιχα 

- Δηλώσεις εαρινού εξαμήνου: από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 

- Διακοπές του Πάσχα: από Δευτέρα 26 Απριλίου έως Κυριακή 9 Μαΐου 

- Διάρκεια εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021: από Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 έως 

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 

- Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων έως Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 

 

2.  12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

οικονομικού έτους 2020 
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική 

εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του 
Πανεπιστημίου και την εισήγηση της 4ης/7.12.2020/3 συνεδρίασης του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε την 12η τροποποίηση 
του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οικονομικού έτους 

2020. 

 

3.  13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

οικονομικού έτους 2020 
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική 

εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του 
Πανεπιστημίου και την εισήγηση της 4ης/7.12.2020/4 συνεδρίασης του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε την 13η τροποποίηση 
του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οικονομικού έτους 

2020. 
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4.  Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οικονομικού 

έτους 2021 
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική 
εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του 
Πανεπιστημίου για τον προϋπολογισμό του ΟΠΑ, οικονομικού έτους 2021 και την 
εγγραφή πίστωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση υποχρεωτικού ωραρίου σ’ αυτόν καθώς 

και την εισήγηση της 4ης/7.12.2020/5α και 4ης/7.12.2020/5β συνεδρίασης του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενέκρινε τον 
Προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οικονομικού έτους 2021, 
μαζί με τους ειδικούς προϋπολογισμούς (Τακτικός προϋπολογισμός Φ.100, Φοιτητικής 

Λέσχης Σπουδαστών Φ.200 και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Φ.500) και τη 
σχετική εισηγητική έκθεση. 

 

5.  Προϋπολογισμός Έργου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο "Πόροι 

Εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ.» οικονομικού έτους 2021 
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη την απόφαση της 4ης/08.11.2018 συνεδρίασής της με την οποία 
κατανεμήθηκε η παρακράτηση 20% υπέρ Ο.Π.Α. από τα έσοδα των ΠΜΣ, η οποία 
κατατίθεται στο ιδρυματικό έργο στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με τίτλο «Πόροι εσόδων ΟΠΑ από 

ΠΜΣ, και την απόφαση της 14ης/11.07.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ με 
την οποία κατανεμήθηκε στο ως άνω έργο το 20% του Σωρευτικού Πιστωτικού 
Υπόλοιπου (ΣΠΥ) των έργων ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας των παλαιών 
ΠΜΣ του ΟΠΑ, ενέκρινε τον προϋπολογισμό οικονομικής χρήσης 2021 του έργου με 

τίτλο «Πόροι εσόδων ΟΠΑ από ΠΜΣ». 

 

6.  Αντικατάσταση του Επιστημονικού Υπευθύνου Κέντρου Διαχείρισης 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη, αφενός την από 9.12.2020 επιστολή παραίτησης του Αναπληρωτή 
Καθηγητή κ. Π. Λουρίδα από τη θέση του επιστημονικού υπευθύνου του Κέντρου 
Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(ΚΔΠΣ/ΟΠΑ) λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας ως Διευθυντής Έρευνας και 
Ανάπτυξης στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) ΑΕ, και 
αφετέρου την πρόταση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Υποδομών για τον νέο Επιστημονικό Υπεύθυνο του ανωτέρω Κέντρου, έκανε δεκτή 

την υποβληθείσα παραίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Π. Λουρίδα με ισχύ από 
01.01.2021 και όρισε ως επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΔΠΣ/ΟΠΑ τον Καθηγητή κ. Γ. 
Ξυλωμένο, η θητεία του οποίου αρχίζει από 01.01.2021 και λήγει την 31.05.2022. 
 

7.  Παράταση της διάρκειας του Έργου με τίτλο «Ανακαίνιση του επί των οδών 

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 31 ακινήτου»   
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την 

απόφαση της 11ης/16.05.2019 συνεδρίασής της για τη δημιουργία νέου έργου στον 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με τίτλο «Ανακαίνιση του επί των οδών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 31 
(πρώην 33) ακινήτου», συνολικής επιφανείας περίπου 6.600 τ.μ., με επιστημονικό 
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υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Ξυλωμένο, και διάρκεια έργου μέχρι 31.12.2020, και την 
απόφαση της 1ης/04.09.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ για ανάληψη της 
επιστημονικής ευθύνης του ως άνω έργου από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού 

προγραμματισμού και Υποδομών Καθηγητή Κωνσταντίνο Δράκο, αποφάσισε την 
παράταση του έργου μέχρι 30.06.2022. 
  

8.  Παράταση της διάρκειας του Έργου με τίτλο «Υποστήριξη Δραστηριοτήτων 

Γραφείου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ)»   
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την 
απόφαση της 3ης/12.12.2019/3 συνεδρίασής της για τη δημιουργία νέου έργου στον 

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με τίτλο «Υποστήριξη Δραστηριοτήτων Γραφείου Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ)», την από 18.11.2020 εισήγηση του Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και Προέδρου της ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ για 
παράταση έως 28.02.2022 της διάρκειας του ως άνω έργου και τη χρηματοδότησή του 

για την αμοιβή δύο απασχολούμενων στο έργο για ένα έτος, την ανάγκη ανάλυσης και 
διαχείρισης θεμάτων της ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ και την αδυναμία του ΟΠΑ να καλύψει την 
ανάγκη αυτή λόγω έλλειψης πιστώσεων και προσωπικού, αποφάσισε την παράταση του 
έργου μέχρι 28.02.2022, με επιστημονικό υπεύθυνο τον εκάστοτε Πρόεδρο της 

ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ, και τη διάθεση του απαραίτητου ποσού από το αδιάθετο αποθεματικό 
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με διαχείρισή του από αυτόν, προκειμένου να ανανεωθούν για ένα 
έτος οι συμβάσεις αναθέσεως έργου δύο συνεργατών που απασχολούνται σε αυτό.   

 

9.  Προϋπολογισμός Έργου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Υποστήριξη 

των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(Δ.Α.ΣΤΑ.)» οικονομικού έτους 2021 
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη την απόφαση της 3ης/20.10.2016/12 συνεδρίασής της για τη δημιουργία 
στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ έργου με τίτλο «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» 
με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών της ΔΑΣΤΑ, την 

απόφαση της 2ης/19.11.2020/6 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης της 
ΔΑΣΤΑ/ΟΠΑ σχετικά με την παράταση της διάρκειας και τη χρηματοδότηση του 
έργου, την αδυναμία χρηματοδότησης του έργου αποκλειστικά από πόρους ΕΣΠΑ, την 
αδυναμία του ΟΠΑ να καλύψει τις ανάγκες της ΔΑΣΤΑ/ΟΠΑ σε προσωπικό και 

πιστώσεις και τη σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού και Πρόεδρου της Επιτροπής Διαχείρισης ΔΑΣΤΑ  για παράταση της 
διάρκειας του έργου έως 31.12.2022 και για τη χρηματοδότησή του για την αμοιβή των 
συνεργατών της για το έτος 2021, ενέκρινε τον προϋπολογισμό οικονομικής χρήσης 
2021 του έργου του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με τίτλο «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της 

ΔΑΣΤΑ». 

 

10.  Παράταση της διάρκειας του Έργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Ο.Π.Α. 2016-2020»   

 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την 
απόφαση της 2ης/11.02.2016/11 συνεδρίασής της για δημιουργία έργου στον 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ 2016-2020», την απόφαση 

της 2ης/19.11.2020/7 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης της ΔΑΣΤΑ/ΟΠΑ 
σχετικά με την παράταση της διάρκειας του ως άνω έργου και την από 26.11.2020 
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εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και Πρόεδρου 
της Επιτροπής Διαχείρισης της ΔΑΣΤΑ για παράταση της διάρκειας του έργου στον 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, αποφάσισε την παράταση της διάρκειας του ως άνω έργου έως 
31.12.2022. 

 

11.  Βραβείο Επίδοσης στη διδασκαλία μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΟΠΑ από την ΑΔΙΠ τον 
Νοέμβριο 2015 και την από 03.12.2020 σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, αποφάσισε τη δημιουργία υποέργου στον 

ΕΛΚΕ με τίτλο «Βραβείο Επίδοσης στη Διδασκαλία μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2020-2021» με συγκεκριμένα 
κριτήρια βράβευσης, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, στο πλαίσιο του έργου 
«Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης στη Διδασκαλία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών για το έτος 2020-2021», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή 
Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και συνολικό προϋπολογισμό έως 
του ποσού των 3000 Ευρώ. Στο πλαίσιο του ως άνω έργου αποφάσισε επιπλέον τη 
χορήγηση βραβείου Επίδοσης στη Διδασκαλία για μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αξίας 3.000 Ευρώ για το βραβευόμενο μέλος Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Ε.Π. του ΟΠΑ, βάσει των ορισθέντων κριτηρίων βράβευσης. 

  

12.  Τροποποίηση αποφάσεων Συγκλήτου περί προθεσμίας ολοκλήρωσης των 

οικονομικών απολογισμών των παλαιών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη την απόφαση της 14ης/11.07.2019/9 συνεδρίασής της σχετικά με τα 

πιστωτικά υπόλοιπα παλαιών ΠΜΣ του ΟΠΑ (Πλήρους και Μερικής Φοίτησης), την 
απόφαση της 5ης/23.01.2020/4γ συνεδρίασής της περί προθεσμίας ολοκλήρωσης των 
οικονομικών απολογισμών των σειρών πλήρους φοίτησης παλαιών ΠΜΣ του ΟΠΑ, την 
απόφαση της 4ης/12.11.2020 συνεδρίασής της για απονομή τίτλων σπουδών κατά το 

χρονικό διάστημα αναστολής τελετών αποφοίτησης και το γεγονός ότι λόγω των 
έκτακτων συνθηκών, δεν τηρήθηκαν οι αναφερθείσες προθεσμίες από ορισμένες σειρές 
πλήρους και μερικής φοίτησης των ΠΜΣ των οποίων η λειτουργία έληξε την 
31.08.2018, αποφάσισε να καλέσει τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω ΠΜΣ να 

ολοκληρώσουν τον οικονομικό τους απολογισμό μέχρι 30.09.2021, να ολοκληρώσουν 
τις απονομές των σε εκκρεμότητα πτυχίων τους μέχρι 31.07.2021, ενώ επιπλέον έδωσε 
εντολή στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ να μην ενταχθούν νέες δαπάνες σε αυτά τα ΠΜΣ εκτός από 
αυτές που αφορούν στην απονομή πτυχίων και ορκωμοσία των αποφοίτων τους. 

 

13.  Κανονισμός  Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus  
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη πως δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή 

του Προϋπολογισμού του ΟΠΑ με την παρούσα απόφαση, ενέκρινε τον Κανονισμό 
Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus. 
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14.  Έγκριση νομιμότητας των αποφάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου περί εγγραφής φοιτητών ειδικών κατηγοριών ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021 
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των ακαδημαϊκών Τμημάτων 
του ΟΠΑ για την έγκριση εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 των 
εισαγομένων ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις βάσει των σχετικών 

νομοθετικών διατάξεων, τις από 08.12.2020 εισηγήσεις της Αναπληρώτριας 
Προϊσταμένης της Δ/νσης Εκπαίδευσης σχετικά με τη νομιμότητα των ανωτέρω 
αποφάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων και την από 08.12.2020 σχετική 
εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ενέκρινε τη 

νομιμότητα των αποφάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων οι οποίες αφορούν στην 
έγκριση εγγραφής των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που 
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 
3794/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

 

15.  Νέος Κανονισμός Λειτουργίας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(Δ.Α.ΣΤΑ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνώ ν 
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη την απόφαση της 9ης/08.03.2018/13 συνεδρίασής της σχετικά με τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ/ΟΠΑ και την εισήγηση της 2ης/19.11.2020/3 
συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

(ΔΑΣΤΑ), με θέμα: «Έγκριση νέου Κανονισμού της Δομής Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ», ενέκρινε την αντικατάσταση του Κανονισμού Λειτουργίας 
της ΔΑΣΤΑ, όπως αυτός εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισής της. 

 

16.  Προγραμματισμός Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του 

Ο.Π.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη την απόφαση της 9ης/08.03.2018/13 συνεδρίασής της σχετικά με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ/ΟΠΑ και την απόφαση της 2ης/19.11.2020/4 
συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(ΔΑΣΤΑ), με θέμα: «Έγκριση Ετήσιου Προγραμματισμού Δράσεων της Δομής 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ο.Π.Α. ακαδ. έτους 2020-2021», ενέκρινε τον 

Ετήσιο Προγραμματισμό Δράσεων των επιμέρους μονάδων της Δομής Απασχόλησης 
και Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, όπως αυτός εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή Διαχείρισής της. 

 

17.  Οικονομικός Προϋπολογισμός της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

του Ο.Π.Α. οικονομικού έτους 2021 
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη την απόφαση της 9ης/08.03.2018/13 συνεδρίασής της σχετικά με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ/ΟΠΑ και την απόφαση της 2ης/19.11.2020/5 
συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(ΔΑΣΤΑ), με θέμα: «Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού της Δομής Απασχόλησης 
και Σταδιοδρομίας του Ο.Π.Α. οικονομικού έτους 2021», ενέκρινε τον Οικονομικό 
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Προϋπολογισμό της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ οικονομικού 
έτους 2021, όπως αυτός εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισής της. 

 

18.  Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας στα Προπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών  
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη προηγούμενες αποφάσεις της που αφορούσαν στην τροποποίηση του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας Προπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών, τη σχετική ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», την εισήγηση της 
Επιτροπής της ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ που αφορούσε στην ηλεκτρονική αξιολόγηση 

μαθήματος/διδασκαλίας στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και την ανάγκη 
διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, 
αποφάσισε: α) την υλοποίηση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθήματος και 
διδασκαλίας στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών κατά το διάστημα μεταξύ 9ης 

και 12ης εβδομάδας κάθε εξαμήνου με έναρξη εφαρμογής από το χειμερινό εξάμηνο 
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, β) την υιοθέτηση του οδηγού 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στα Προπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών και της νέας μορφής ατομικής αναφοράς των στατιστικών στοιχείων, όπως 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπής της ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ και γ) την τροποποίηση του 
υφιστάμενου ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος και διδασκαλίας στην 
ελληνική και αγγλική έκδοση, το οποίο είχε εγκριθεί στη 10η/11.04.2019/14 
συνεδρίαση της Συγκλήτου. 

 

19.  Δημοσιοποίηση και αξιοποίηση στατιστικών των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού 

έλαβε υπόψη προηγούμενες αποφάσεις της που αφορούσαν στη διαδικασία 
αξιολόγησης των μαθημάτων/διδασκαλίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ, τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής της ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ που 
αφορούσε στη δημοσιοποίηση και αξιοποίηση στατιστικών των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και την ανάγκη διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, αποφάσισε: α) την ανάρτηση στον ιστότοπο 
της ΜΟΔΙΠ/ΟΠΑ στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, για λόγους δημοσιοποίησης και 
διαφάνειας, των συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης 

μαθημάτων/διδασκαλίας των ΠΜΣ του ΟΠΑ στα οποία δεν θα περιέχονται προσωπικά 
δεδομένα, β) τον τρόπο αξιοποίησης των στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης 
μαθημάτων/διδασκαλίας των ΠΜΣ και γ) την υποβολή έκθεσης από τον Πρόεδρο της 
ΜΟΔΙΠ προς τη Σύγκλητο του ΟΠΑ κάθε Οκτώβριο, με προτάσεις για την αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας των 
Π.Μ.Σ. του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, με πρώτη εφαρμογή της απόφασης το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-22.   

 

 

20.  Τροποποίηση της 3665/30.06.2020 (Β’5872) απόφασης Συγκλήτου του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 10η/24.06.2020/11) που 

αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματική Οικονομική  με 
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αναλυτικές μεθόδους/MSc in Business Economics with analytics» του 

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την 
απόφαση 3665/30.06.2020 της 10ης/24.06.2020/11 συνεδρίασής της που αφορούσε στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Επιχειρηματική Οικονομική 
με αναλυτικές μεθόδους/MSc in Business Economics with analytics» του Τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ, τη σχετική 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και το γεγονός ότι με 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του ΟΠΑ, αποφάσισε την 

τροποποίηση του Παραρτήματος «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ–ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» της 3665/30.06.2020 (Β’5872) απόφασής της περί του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Επιχειρηματική Οικονομική 
με αναλυτικές μεθόδους/MSc in Business Economics with analytics» του Τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. 

 

21.   Τροποποίηση της 5429/18.07.2018 (Β’3764) απόφασης Συγκλήτου του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 16η/05.07.2018/13) που 

αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και 

Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως 

τροποποιήθηκε από την 2619/12.05.2019 (Β΄2174) απόφαση Συγκλήτου Ο.Π.Α. 

(συνεδρίαση 8η/07.05.2020/9) 
 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την 

απόφαση 5429/18.07.2018 της 16ης/05.07.2018/13 συνεδρίασής της που αφορούσε στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ, τη σχετική απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του 
Προϋπολογισμού του ΟΠΑ, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 8 και του 
Παραρτήματος «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ–ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ» της 5429/18.07.2018 (Β’3764) απόφασής της περί του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και 
Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. 

 

22.  Έγκριση της τροποποίησης του Προγράμματος Σπουδών 2020 -2021 του 

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που εντάσσεται στη Δράση «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού» (ΕΔΒΜ 96) 
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την 
απόφαση της 7ης/09.04.2020/11 συνεδρίασής της με την οποία εγκρίθηκαν τα γνωστικά 
αντικείμενα των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που εντάσσονται στην Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», και τις 
σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για τα 
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γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που εντάσσονται στην ως άνω Πράξη, ενέκρινε την 
τροποποίηση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών 2020-2021 του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης που εντάσσεται στη Δράση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. 

 

23: Φοιτητικά Θέματα 
 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συζήτησε τα αιτήματα του Δ.Σ. 

του Συλλόγου Φοιτητών «Σωτήρης Πέτρουλας». 
 

 

 


