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Αποφάσεις 8ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ 

Ακαδ. Έτους 2021-2022 

(Πέμπτη 10-2-2022) 
 
 

1.    Συγκρότηση Επιτροπής Διαδικασίας Πλήρωσης πέντε (5) Θέσεων Προϊσταμένων 

Διευθύνσεων του Ο.Π.Α  

 

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

υπόψη την εισήγηση της 12ης/25.01.2022/3 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων 

για την πλήρωση πέντε Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων τoυ Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, ως εξής: 1) Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Προσωπικού, ως Πρόεδρος, 2) Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη, ως μέλος, 3) Καθηγητής 

Γεώργιος Οικονομίδης, ως μέλος. 

 

Καθήκοντα γραμματέων της επιτροπής θα ασκούν οι υπάλληλοι κα Δήμητρα Ρούβαλη και κα 

Αθηνά Σκοπελίτη από το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού. 

 

 
2.  2η Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-202 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση ενέκρινε την 2η 

αναθεωρημένη ελληνική έκδοση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, το οποίο είναι αναρτημένο στον 

ιστότοπο του Πανεπιστημίου στο παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Akadimaiko%20Hmerologio%202021-

2022_2revision.pdf  

 

 

3.  Διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και απονομή βραβείων στο Τμήμα Στατιστικής 

 

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

υπόψη τις αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος Στατιστικής: α) την απόφαση της 

16ης/05.07.2019/Β7 συνεδρίασης περί προϋποθέσεων χορήγησης υποτροφίας σε τελειόφοιτους 

του Τμήματος, β) την απόφαση της 7ης/31.03.2021/Β6 συνεδρίασης περί της καθιέρωσης 

προγράμματος υποτροφιών του Τμήματος για υποψήφιους διδάκτορες, άριστους προπτυχιακούς 

φοιτητές και συνεπείς προπτυχιακούς φοιτητές, γ) την απόφαση της 5ης/14.12.2021/Β2 

συνεδρίασης περί προγράμματος επιβράβευσης α) εξεχουσών ακαδημαϊκών επιδόσεων 

προπτυχιακών φοιτητών/αποφοίτων, καθώς και β) καλής ακαδημαϊκής επίδοσης προπτυχιακών 

φοιτητών Τμήματος, δ) την απόφαση της 5ης/14.12.2021/Β3 συνεδρίασης περί προγράμματος 

επιβράβευσης εξαίρετης διδασκαλίας υποψήφιων διδακτόρων Τμήματος, ε) την απόφαση της 

5ης/14.12.2021/Β4 συνεδρίασης της Συνέλευσης περί προγράμματος επιβράβευσης εξαιρετικής 

διδασκαλίας μελών Ε.ΔΙ.Π. και συμβασιούχων διδασκόντων του Τμήματος, και ζ) την σχετική 

εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, αποφασίζει να εγκρίνει τις 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Akadimaiko%20Hmerologio%202021-2022_2revision.pdf
https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Akadimaiko%20Hmerologio%202021-2022_2revision.pdf
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διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών και απονομής βραβείων στο Τμήμα Στατιστικής, όπως αυτές 

περιγράφονται στις ως άνω αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής. 

 

 

4. Διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και απονομή βραβείων στο Τμήμα Πληροφορικής 

 

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

υπόψη την απόφαση της 2ης/20.10.2021/Β7 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Πληροφορικής περί προϋποθέσεων χορήγησης υποτροφίας σε φοιτητές του Τμήματος και την 

σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, αποφασίζει να  εγκρίνει τις 

διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών στο Τμήμα Πληροφορικής, όπως αυτές περιγράφονται στην 

ως άνω απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής.   

 

 

5.  Αντικατάσταση επιστημονικού υπεύθυνου της επιμέρους δομής της Δ.Α.ΣΤΑ. 

“Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας” 

(τροποποίηση απόφασης της 2ης/25.09.2021/14 συνεδρίασης Συγκλήτου) 

 

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

υπόψη το από 02.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Επίκουρης Καθηγήτριας κας Ειρήνης 

Νικάνδρου με το οποίο εκφράζει την επιθυμία της να μη συνεχίσει ως επιστημονική υπεύθυνος 

της επιμέρους δομής Δ.Α.ΣΤΑ. «Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά 

Εργασίας», καθώς και την εισήγηση του προέδρου της Δ.Α.ΣΤΑ/Ο.Π.Α. και Αντιπρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ορίζει ως Επιστημονική Υπεύθυνο (Ε.Υ.) της 

επιμέρους δομής Δ.Α.ΣΤΑ. «Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά 

Εργασίας» την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Λήδα Παναγιωτοπούλου και ως Αναπληρώτρια 

Επιστημονική Υπεύθυνο (Ε.Υ.) την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Ειρήνη Νικάνδρου, η θητεία των 

οποίων αρχίζει από 01.03.2022 και λήγει την 30.09.2023. 

 

 
6. Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων του Τμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 

 

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 Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, 

μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. 

 

 

7. Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «Αναλυτική Μάρκετινγκ» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της 

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

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

υπόψη το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 6η/07.02.2022), που αφορά στον 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο: «Αναλυτική Μάρκετινγκ» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει να εγκρίνει  τον 

κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο: «Αναλυτική Μάρκετινγκ» του ως άνω Τμήματος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

ΟΠΑ, όπως αποτυπώνεται συγκεντρωτικά στο σχετικό έγγραφο που υποβλήθηκε στη Σύγκλητο 

του Ο.Π.Α. 
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Κωδικός 

Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 184,  Ορισμός Υπευθύνου Πράξης και κατανομή 27 θέσεων 

υποτροφιών για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων 

σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου) 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την 

13924/Ζ1/10.02.2022 (ΦΕΚ-558-Β) απόφαση (ΚΥΑ) για τη χρηματοδότηση των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

υποψήφιους διδάκτορες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τη 

διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και την σχετική εισήγηση του 

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού αποφασίζει:  

 

α. Την υποβολή προτάσεως έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 

διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» στο 

πλαίσιο της με κωδικό ΕΔΒΜ 184 πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΡ- ΨΛΔ). 

 

β. Προτείνει τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθ. Β. Βασδέκη, ως 

Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.  

 

γ. Κατανέμει στα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τις ως άνω είκοσι επτά (27) 

υποτροφίες, ως εξής: 

 

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1 υποτροφία 

• ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: 10 υποτροφίες 

• ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 5 υποτροφίες 

• ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: 3 υποτροφίες 

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 8 υποτροφίες 

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του κάθε Τμήματος θα καθοριστούν τα γνωστικά αντικείμενα 

καθώς τα μαθήματα στο πλαίσιο των οποίων θα διεξαχθεί το επικουρικό διδακτικό έργο. 

 


