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Αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ 

Ακαδ. Έτους 2021-2022 

(Τρίτη 26-10-2021) 

 

1. Ανακοινώσεις Αιτήσεις 

 

α.  Ενημέρωση της Συγκλήτου για τα περιστατικά βίας της 12ης Οκτωβρίου 2021 σε 

φοιτητές Ο.Π.Α. και τις φθορές στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων αναφορικά με τα περιστατικά βίας που εκδηλώθηκαν στους χώρους του Ιδρύματος την 

12η Οκτωβρίου 2021, όταν άγνωστα άτομα επιτέθηκαν σε φοιτητές του Ο.Π.Α. και άσκησαν βία 

σε βάρος τους, αποφάσισε την έκδοση σχετικού ψηφίσματος το οποίο είναι αναρτημένο στον 

ιστότοπο του Πανεπιστημίου στο παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.aueb.gr/el/content/psifisma-sygklitoy  

 

β.  Επί της χορήγησης πρόσθετης άδειας σε μέλη Δ.Ε.Π. Ο.Π.Α.: ι) του Επίκουρου Καθηγητή 

κ. Θ. Λάππα και ιι) του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Εμμ. Δεδούλη 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη τα αιτήματα 

πρόσθετης άδειας ι) του Επίκουρου Καθηγητή κ. Θεόδωρου Λάππα του Τμήματος Μάρκετινγκ 

και Επικοινωνίας και ιι) του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Δεδούλη του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των 

αντιστοίχων Τμημάτων και της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και τα 

σχετικά εισηγητικά σημειώματα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Α’ 

Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, αποφασίζει: ι) τη χορήγηση στον 

Επίκουρο Καθηγητή κ. Θ. Λάππα πέντε (5) ημερών επιπρόσθετης αδείας, ήτοι από 24.09.2021 

έως 28.09.2021, και ιι) τη χορήγηση στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Εμμ. Δεδούλη δύο (2) 

ημερών επιπρόσθετης αδείας, ήτοι από 25.11.2021 έως 26.11.2021. 

 
γ.  Τροποποίηση της απόφασης της 1ης/16.09.2021/11 συνεδρίασης της Συγκλήτου που 

αφορά στην οργάνωση από το Ο.Π.Α. Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Leadership in the 

digital Era»  

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση αποφασίζει την 

τροποποίηση της περίπτωσης β της απόφασης της 1ης/16.09.2021/11 συνεδρίασης της 

Συγκλήτου που αφορά στη δημιουργία έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο: "Διεθνές Συνέδριο 

Leading and managing in the digital era: Shaping the future of work and business education" ως 

ακολούθως:  

 

«β) Προτείνει ως επιστημονικό υπεύθυνο του ως άνω έργου τον Επίκουρο Καθηγητή του 

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. Ι. Βεργινάδη» 

 

δ.  Παράταση του έργου «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης 

Δικτύων ΟΠΑ» (κωδ. ΕΡ-2801-01, 11280101) 

 

https://www.aueb.gr/el/content/psifisma-sygklitoy
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Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την από 22.10.2021 

εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Σ. Βούλγαρη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Κέντρου 

Διαχείρισης Δικτύων, την από 22.10.2021 εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Προσωπικού περί παράτασης της διάρκειας για δύο επιπλέον έτη του Έργου στον 

Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο: «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης 

Δικτύων ΟΠΑ» (κωδ. ΕΡ-2801-01, 11280101), αποφασίζει:  

 

1. την παράταση για δύο επιπλέον έτη, ήτοι έως 08.11.2023, με δυνατότητα ανανέωσης, του ως 

άνω έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., με επιστημονικό υπεύθυνο τον εκάστοτε επιστημονικό 

υπεύθυνο του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων Ο.Π.Α., 

2. στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, θα καλυφθούν τα κόστη για υπηρεσίες εξειδικευμένων 

συνεργατών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα 

την υποστήριξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων. 

 

2.    Αποστολή - Όραμα - Αξίες - Στρατηγικές Προτεραιότητες του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 2022-2025 

 

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

υπόψη α) την εισήγηση της 6ης/22.10.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου που αφορά 

στην αποστολή, το όραμα, τις αξίες και τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ο.Π.Α. για το 

διάστημα 2022-2025 και β) το σχέδιο Στρατηγικού Προγραμματισμού με τίτλο: «Αποστολή, 

Όραμα, Αξίες, Στρατηγικές προτεραιότητες  2022-2025» το οποίο εστάλη στα μέλη της 

Συγκλήτου, αποφασίζει να υιοθετήσει ως έχει το ανωτέρω στρατηγικό πλάνο του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 2022-2025. 

 

3. Συγκρότηση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της 

13ης/28.04.2021/4 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. περί συγκρότησης της Επιτροπής 

Στρατηγικού Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού Ο.Π.Α., την από 26.07.2021 έκθεση της ως άνω 

Επιτροπής και την από 18.10.2021 εισήγηση του Πρύτανη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

αποφασίζει  τη συγκρότηση της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ο.Π.Α., με μέλη: τον 

Πρύτανη Καθηγητή Δ. Μπουραντώνη ως Πρόεδρο, τους Αντιπρυτάνεις, καθηγητή Β. Παπαδάκη 

και Αναπλ. Καθηγητή Γ. Λεκάκο ως μέλη, τους καθηγητές Δ. Γεωργούτσο, Γ. Δουκίδη, Π. 

Κωνσταντόπουλο και Α. Φιλιππόπουλο ως μέλη. 

 

Η Μονάδα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 93 του Ν. 4812/2021 για την 

ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών του Ιδρύματος στον τομέα της υγείας, λαμβάνει 

εισηγήσεις από τους Αντιπρυτάνεις για θέματα της δικαιοδοσία τους και συνεργάζεται με τα 

μονομελή όργανα του Πανεπιστημίου για θέματα της αρμοδιότητάς τους ενώ επιπλέον 

συνεπικουρείται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος μέχρι την έκδοση του 

Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΠΑ. 

 
4. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μονάδες 

Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Κωδικός 

Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 178) και Ορισμός Υπευθύνου Πράξης 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη το από 14.10.2021 

αίτημα του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, αποφασίζει:  

 

Την υποβολή πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως 

Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
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Επενδύσεων με κωδικό ΕΔΒΜ 178 (ΑΔΑ: ΩΧΧΩ46ΜΤΛΡ-Κ2Ψ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο 

του έργου τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθ. Β. Βασδέκη. 

 

5. 6η Τροποποίηση 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 και την 

εισήγηση της 5ης/15.10.2021/6 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει να εγκρίνει την 6η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οικονομικού έτους 2021. 

 

6. Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή στο Ε.Π.Ι. με τίτλο: «Ινστιτούτο Στατιστικής 

Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας (Ι.ΣΤ.Α.ΕΡ.) του Τμήματος Στατιστικής του 

Ο.Π.Α. 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη α) τα με αριθμό 

103429/Ζ1/25.08.2021 και 125309/Ζ1/05.10.2021 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) την εισήγηση του Πρύτανη, 

αποφασίζει:  

 

Την προκήρυξη της θέσης Διευθυντή στο Ε.Π.Ι. με τίτλο: «Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, 

Ανάλυσης και Έρευνας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τετραετή θητεία. 

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εν ενεργεία, 

ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες του Τμήματος Στατιστικής με κριτήρια επιλογής το αναγνωρισμένο 

επιστημονικό κύρος των υποψηφίων, την πείρα και την ερευνητική δραστηριότητά τους σε τομείς 

που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και το ερευνητικό και επιστημονικό τους 

έργο με διεθνή αναγνώριση. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.protocol@aueb.gr, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους 

σημείωμα μέχρι τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021. 

 

7. Ορισμός Έφορου Βιβλιοθήκης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του 

Πρύτανη για παραμονή του Καθηγητή κ. Π. Κωνσταντόπουλου στη θέση του Έφορου της 

Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α., αποφασίζει την ανανέωση της θητείας του Καθηγητή κ. Π. 

Κωνσταντόπουλου ως Εφόρου της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 

01.01.2022 έως 31.08.2022. 

 

8. Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

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

υπόψη τη σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενέκρινε τα 

επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, 

μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. 
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9. Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων του Τμήματος 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

 

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

υπόψη τη σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενέκρινε τα 

επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και 

ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. 

 

10. Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων του Τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης 

 

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

υπόψη τη σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενέκρινε τα 

επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Οικονομικής 

Επιστήμης, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και 

ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. 

 

11. Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980 στο Ο.Π.Α. ακαδ. 

έτους 2021-2022 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την υπουργική 

απόφαση με την οποία κατανέμονται στο Ο.Π.Α. εννέα (9) θέσεις-πιστώσεις για την πρόσληψη 

διδασκόντων του ΠΔ 407/80,  προκειμένου να καλύψει έκτακτες διδακτικές ανάγκες των 

Τμημάτων του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, και την εισήγηση του Πρύτανη, αποφάσισε 

την κατανομή των ως άνω θέσεων ως εξής:  

 

• Δύο (2) θέσεις-πιστώσεις στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

• Πέντε (5) θέσεις-πιστώσεις στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων  

• Δύο (2) θέσεις-πιστώσεις στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

 

Η επιμέρους κατανομή των θέσεων-πιστώσεων στα Τμήματα των Σχολών θα γίνει με απόφαση 

της Κοσμητείας της κάθε Σχολής.  

 

12. Διαδικασία πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη: α) την απόφαση της 

1ης/16.09.2021/2 συνεδρίασης της Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορούσε στην εξέταση των 

ενστάσεων υποψηφίων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και στη μοριοδότηση και συγκριτική 

αξιολόγηση/κατάταξη των οκτώ συνολικά υποψηφίων που δεν αποκλείστηκαν από την 

περαιτέρω διαδικασία, β) έγγραφα τριών υποψηφίων που αφορούσαν σε ένσταση για τη 

διαδικασία επιλογής Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και γ) την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε από τη Σύγκλητο 

(8η συνεδρίαση της 14.01.2021/11) για την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων για την 

πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του ΟΠΑ, όπως διατυπώνεται στο 

πρακτικό της 3ης/25.10.2021 συνεδρίασής της, αποφασίζει:  

 

Εγκρίνει την εισήγηση στο πρακτικό 3ης/25.10.2021 συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής για 

την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής 

Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και τη διατύπωση 

αιτιολογημένης γνώμης προς τη Σύγκλητο στα επιμέρους στάδια της διαδικασίας επιλογής. 

 

 


