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Αποφάσεις 10ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ Ακαδ. Έτους 2021-2022 

(Μ. Δευτέρα 18-4-2022) 
 

 
 

1. Αντικατάσταση της 4793/04.09.2020 (Β' 3850) απόφασης Πρύτανη περί καθορισμού 
τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις 1082/18.03.2021 (Β’ 1323) και 339/20.1.2022 (Β’ 476) αποφάσεις Πρύτανη 

 

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

υπόψη τη σχετική εισήγηση του Πρύτανη, αποφασίζει να εγκρίνει την 1708/11.04.2022 εισήγηση 

του ιδίου  για την αντικατάσταση της 4793/04.09.2020 (Β' 3850) απόφασης Πρύτανη περί 

καθορισμού τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 

1082/18.03.2021 (Β’ 1323) και 339/20.1.2022 (Β’ 476) αποφάσεις Πρύτανη. 

 

2. Διαδικασία πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

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

υπόψη: α) την 385/27.01.2022 - Ο.Ε. 01.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΡΘΩ469Β4Μ-ΤΔ9) “Προκήρυξη 

πλήρωσης 5 θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(ΟΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», 

με τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας που περιλαμβάνονται σ’ αυτή, β) την απόφαση της 

8ης/10.02.2022/3 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ (ΑΔΑ: ΨΙΡ6469Β4Μ-ΠΞΩ), με την 

οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή για την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων για την 

πλήρωση 5 θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΟΠΑ και τη διατύπωση αιτιολογημένης 

γνώμης προς τη Σύγκλητο στα επιμέρους στάδια της διαδικασίας επιλογής, και γ) την εισήγηση 

της Επιτροπής όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της 1ης/23.03.2022 συνεδρίασής της, 

αποφασίζει: 

 

1) Εγκρίνει την εισήγηση στο πρακτικό 1ης/23.03.2022 συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής για 

την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων για την πλήρωση πέντε 5 θέσεων ευθύνης επιπέδου 

Διεύθυνσης του ΟΠΑ και τη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης προς τη Σύγκλητο στα 

επιμέρους στάδια της διαδικασίας επιλογής. 

2) Ενστάσεις κατά των πινάκων αποκλειόμενων και των πινάκων κατάταξης των προκρινόμενων 

κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ και β΄ για τις εν λόγω 

προκηρυχθείσες θέσεις, υποβάλλονται από τους υποψηφίους ενώπιον της Συγκλήτου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@aueb.gr, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης των πινάκων. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της 

προθεσμίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

mailto:sec-siglitos@aueb.gr
http://www.aueb.gr/
mailto:protocol@aueb.gr


 

3) Μετά το πέρας της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας:  

α. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Τριμελής Επιτροπή να προχωρήσει στη 

διαδικασία της δομημένης συνέντευξης όλων των  υποψηφίων του πίνακα κατάταξης κάθε μίας εκ  

των 5 θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε 

υποψήφιος θα κληθεί χωριστά από τη Γραμματεία της Συγκλήτου. 

β. Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, η Τριμελής Επιτροπή θα τις εξετάσει και θα 

εισηγηθεί επ’ αυτών στη Σύγκλητο του ΟΠΑ.  

 

3. Διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

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

υπόψη: α) τη σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών 

του Πανεπιστημίου, και β) την ανάγκη, λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, έγκαιρης ανάδειξης νέου 

αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Πανεπιστημίου, αποφασίζει να εγκρίνει τη 

διαδικασία διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με όρους 

όπως αυτοί επιβάλλονται από το ν. 4412/2016 όπως ισχύει, και αναπτύσσονται στο σχετικό τεύχος 

διακήρυξης, το οποίο περιλαμβάνεται στην εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Υποδομών του Πανεπιστημίου. 

 

4. Τροποποίηση της 1130/22.03.2021, (Β’ 1365) απόφασης της 6ης/21.12.2020/6 

συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. περί Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού 

Λογαριασμού Κέντρου Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως 

συμπληρώθηκε από την 3175/15.07.2021, (Β’ 3580) απόφαση της 17ης/01.07.2021/16 

συνεδρίασης Συγκλήτου και τροποποιήθηκε με την 489/02.02.2022 (Β 871) απόφαση της 

7ης/20.01.2022/10Β 

 

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

υπόψη: α) την εισήγηση της 116ης/30.03.2022/2.2 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

& Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.) με θέμα: 

“Τροποποίηση Παραρτήματος «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταφοράς Τεχνολογίας» του Οδηγού 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ/ΟΠΑ”, όπως υποβλήθηκε με το 1582/05.04.2022 

εισερχόμενο έγγραφο της Προϊσταμένης της ΜΟ.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., και β) την ανάγκη 

περαιτέρω ρύθμισης και εξειδίκευσης θεμάτων που αφορούν στη μεταφοράς τεχνολογίας του 

Παραρτήματος 8 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, αποφασίζει την τροποποίηση του Παραρτήματος 8 με τίτλο «Ρύθμιση 

Θεμάτων Μεταφοράς Τεχνολογίας» της 1130/22.03.2021, (Β’ 1365) απόφασης της 

6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορά στον οδηγό Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κέντρου Έρευνας ΟΠΑ όπως συμπληρώθηκε από την 

3175/15.07.2021, (Β’ 3580) απόφαση της 17ης/01.07.2021/16 συνεδρίασης Συγκλήτου και 

τροποποιήθηκε με την 489/02.02.2022 (Β 871) απόφαση της 7ης/20.01.2022/10Β, το περιεχόμενο 

του οποίου κωδικοποιημένο στο σύνολό του υποβλήθηκε στη Σύγκλητο του ΟΠΑ. 

 
5. Επικαιροποιημένος Οδηγός Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

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

υπόψη την εισήγηση του Πρύτανη όπως διατυπώθηκε κατά τη συζήτηση εγκρίνει τον Οδηγό 

Ενεργειών Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΟΠΑ. 

 

 

 

 



 

6. Διαχείριση των εσόδων των Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών  

 
α. Δημιουργία Έργου με τίτλο «Πόροι Εσόδων Ο.Π.Α. από Θ.Π.Σ.» και ορισμός επιστημονικού 

υπευθύνου. 

 

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

υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης που αφορά στη διαχείριση 

των εσόδων των Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών του ΟΠΑ, αποφασίζει:  

 

ι) Τη δημιουργία έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο «Πόροι Εσόδων Ο.Π.Α. από Θ.Π.Σ.» με 

έσοδα που θα προκύπτουν από την κατανομή υπέρ Ο.Π.Α. μέρους των εσόδων των Θερινών 

Προγραμμάτων Σπουδών Θ.Π.Σ. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και μετά, όπως ορίζονται στον 

κανονισμό Κανονισμού Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών όπως ισχύει. 

  

ιι) Προτείνει ως επιστημονικό υπεύθυνο του ανωτέρω έργου τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια 

Βίου Μάθησης, ο οποίος θα καταθέτει ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του έργου αυτού 

προς έγκριση από τη Σύγκλητο. Τα έσοδα του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Θ.Π.Σ.» τα 

διαχειρίζεται ο επιστημονικός υπεύθυνος σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο 

προϋπολογισμό. 

 

β. Τροποποίηση της 364/21.01.2022 (Β 582) απόφασης της 7ης/20.01.2022/11 συνεδρίασης 

της Συγκλήτου του ΟΠΑ περί Κανονισμού Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

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

υπόψη: α) την ανάγκη τροποποίησης της 364/21.01.2022 (Β 582) απόφασης της 

7ης/20.01.2022/11 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ περί Κανονισμού Θερινών 

Προγραμμάτων Σπουδών ΟΠΑ σε ό,τι αφορά στους πόρους και στην οικονομική διαχείριση των  

εν λόγω προγραμμάτων, και β) την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 

που αφορά στη διαχείριση των εσόδων των Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών, αποφασίζει την 

τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 8 της 364/21.01.2022 (Β 582) απόφασης της 

7ης/20.01.2022/11 συνεδρίασης της Συγκλήτου περί Κανονισμού Θερινών Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΘΠΣ) ΟΠΑ σχετικά με την κατανομή των εσόδων των ΘΠΣ, και την προσθήκη παρ. 4 

στο ίδιο άρθρο. 

 

7. Παράταση και χρηματοδότηση του έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο: «Οργάνωση 

και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ο.Π.Α.» (κωδ.: ΕΡ-2756-21)  

 

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

υπόψη τη σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών για 

παράταση και χρηματοδότηση του έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο: «Οργάνωση και 

Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Ο.Π.Α.» (κωδ.: ΕΡ-

2756-21), καθώς και για ανανέωση της θητείας του επιστημονικού υπευθύνου του ανωτέρω 

Κέντρου, αποφασίζει:    

 

α) ανανεώνει τη θητεία του Καθηγητή κ. Γ. Ξυλωμένου ως επιστημονικού υπευθύνου (Ε.Υ.) του 

Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ (Κ.Δ.Π.Σ./Ο.Π.Α.) για δύο έτη, έως την 

31.05.2024. 

 
β) ορίζει τον Καθηγητή κ. Γ. Ξυλωμένο επιστημονικό υπεύθυνο του Έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. 

με τίτλο: «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών 

Συστημάτων Ο.Π.Α.» (κωδ.: ΕΡ-2756-21), η διάρκεια του οποίου παρατείνεται έως τη λήξη της 



 

θητείας του κ. Γ. Ξυλωμένου, ως επιστημονικού υπευθύνου του Κ.Δ.Π.Σ./Ο.Π.Α., ήτοι έως 

31.05.2024. 

 

γ) εγκρίνει τη διάθεση ποσού, από το αδιάθετο αποθεματικό του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., στο έργο με 

τίτλο: «Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών 

Συστημάτων Ο.Π.Α.» (κωδ.: ΕΡ-2756-21), κατόπιν εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του, και με 

διαχείρισή του από τον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών συντήρησης 

και βελτίωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ο.Π.Α. μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 

31.05.2024. 

 

8. Απολογισμός 2021 του έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο: «Πόροι Εσόδων Ο.Π.Α. 

από Π.Μ.Σ.» (κωδ.: 11294501)  

 

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

υπόψη τη σχετική την εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών 

και επιστημονικού υπευθύνου του ως άνω έργου εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης 2021 του 

Έργου με τίτλο: «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ.», (κωδ.: 11294501), σύμφωνα με το άρθρο 1 

της 7811/12.11.2018 (B’ 5533) απόφασης της 4ης/08.11.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 

ΟΠΑ. 

 

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού έργου με τίτλο: «Προϋπολογισμός Κοσμητείας Σ.Δ.Ε. 

του Ο.Π.Α.» (κωδ.: ΕΡ 11274701) 

 

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

υπόψη: α)  την απόφαση της 11ης/29.06.2017 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης 

Επιχειρήσεων με την οποία εγκρίθηκε η δημιουργία έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο: 

«Προϋπολογισμός Κοσμητείας Σ.Δ.Ε. του Ο.Π.Α.» (κωδ.: ΕΡ 11274701) β) την απόφαση της 

3ης/14.02.2022 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, με την οποία 

παρατάθηκε η διάρκεια του έργου που έληγε την 31.12.2020 έως την 31.12.2025 γ) τις σχετικές 

αποφάσεις των 9ης/21.02.2022, 7ης/23.02.2022, 8ης/21.02.2022 και 7ης/24.02.2022 

συνεδριάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, αντίστοιχα, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, δ) τη με αριθμό 1788/13.04.2022 

σχετική επιστολή του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, και ε) την ανάγκη συνέχισης 

της διαδικασίας πιστοποίησης (accreditation) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. 

από τον Οργανισμό “The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)’’, 

αποφασίζει: α) να εγκρίνει τις ως άνω αποφάσεις της Κοσμητείας και β) τη διάθεση και 

μεταφορά ποσού από τα έργα των τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο έργο με 

κωδικό 11274701 και τίτλο «Προϋπολογισμός Κοσμητείας Σ.Δ.Ε. του Ο.Π.Α.» προκειμένου να 

καλυφθούν οι δαπάνες που απαιτούνται για την πιστοποίηση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Ο.Π.Α. από τον Οργανισμό AACSB.  

 

10. Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τα Π.Μ.Σ./Ο.Π.Α. στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

 

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

υπόψη: α) την εισήγηση της 5ης/14.03.2022/5 συνεδρίασης της Επιτροπής ΜΟ.ΔΙ.Π. αναφορικά 

με την υιοθέτηση του προτεινόμενου template για τη συνοπτική παρουσίαση των Π.Μ.Σ. στην 

κεντρική σελίδα του Ιδρύματος και για την αναλυτική παρουσίαση των Π.Μ.Σ. στις εσωτερικές 

τους σελίδες, β) την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και 

Προέδρου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, αποφασίζει την έγκριση της εισήγησης της 

συνεδρίασης της Επιτροπής ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη συνοπτική παρουσίαση των Π.Μ.Σ. στην κεντρική 

σελίδα του Ιδρύματος και για την αναλυτική παρουσίαση των Π.Μ.Σ. στις εσωτερικές τους 

σελίδες. 

 



 

11. Διαδικασία σύστασης Συμβουλευτικής Επιτροπής σε επίπεδο Ιδρύματος για το 

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και σύσταση ομάδας φοιτητών σε 

επίπεδο Τμήματος για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) και το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

 

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

υπόψη: α) την εισήγηση της 5η/14.03.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής ΜΟ.ΔΙ.Π. αναφορικά με 

τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής σε επίπεδο Ιδρύματος για το Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και τη σύσταση ομάδας φοιτητών σε επίπεδο Τμήματος για το 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) και για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειών για την αξιοποίηση συστάσεων της  έκθεσης 

πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του ΟΠΑ, και β) την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Προσωπικού και Προέδρου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, αποφασίζει:  

Α) τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής σε επίπεδο Ιδρύματος για το Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και  

Β) τη σύσταση ομάδας φοιτητών σε επίπεδο Τμήματος για 1) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

(ΠΠΣ) και 2) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

ενεργειών για την αξιοποίηση συστάσεων της  έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του ΟΠΑ. 

 

12. Στοχοθεσία Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

 

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

υπόψη: α) την εισήγηση της Επιτροπής της ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 5η/14-3-2022/3), 

αναφορικά με την θέσπιση στόχων ποιότητας του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, με 

τις αντίστοιχες ενέργειες/δράσεις καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, και β) 

εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και Προέδρου της 

Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, αποφασίζει την έγκριση των τιμών των στόχων ποιότητας του 

Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, με τις αντίστοιχες ενέργειες/δράσεις καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, όπως περιγράφονται στην προτεινόμενη «Στοχοθεσία του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. έτους 2021-22».  

 

13. Αναθεώρηση Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής. 

 

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

υπόψη: α) την απόφαση της 6ης/19.01.2022/2 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με θέμα «Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής Ακαδ. Έτους 2022-2023», η οποία διαβιβάστηκε με το έγγραφο του 

Προέδρου του Τμήματος, και β) την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Προσωπικού περί αναθεώρησης του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, αποφασίζει την έγκριση της τροποποίησης του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ. 

 

14. Τροποποίηση της 5653/27.07.2018 (B’ 4005) απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/22 

συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί Κανονισμού 

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

τίτλο: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της 

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

 

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

υπόψη: α) την απόφαση της 17ης/10-16.07.2018/22 συνεδρίασης Συγκλήτου περί Κανονισμού 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 

«Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής 



 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, και β) την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, 

(συνεδρία 7η/23.02.2022/Β1.6), που αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνία» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του ΟΠΑ, αποφασίζει την προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 4 «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» και την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» της 

5653/27.07.2018 (B’ 4005) απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/22 συνεδρίασης Συγκλήτου περί 

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

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

Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

15. Τροποποίηση της 5584/26.07.2018 (Β’ 3841) απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/23α 

συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην 

ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

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

υπόψη: α) την απόφαση της 9ης/16.03.2022/Β1 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, και β) την 

εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ, αποφασίζει την τροποποίηση των 

άρθρων 2.: «Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος- Ειδικεύσεις», 4.: «Πιστωτικές Μονάδες- 

Πρόγραμμα Μαθημάτων» και 7.: «Αριθμός Εισακτέων», καθώς και την προσθήκη άρθρου 10 

«Μεταβατικές Διατάξεις» στην 5584/26.07.2018 (Β΄ 3841) απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/23α 

συνεδρίασης της Συγκλήτου, η οποία αφορά στην ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. 

 
16. Επικαιροποίηση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μητρώων του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 

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

υπόψη τη σχετική εισήγηση της Κοσμητείας της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποφασίζει να 

εγκρίνει τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, 

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

 

17. Διεθνοποίηση: Γενικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Συμφωνία Ανταλλαγής Φοιτητών 

μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Indian Institute of 

Management Ranchi 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση 

του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ενημερώθηκε για το Γενικό 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Συμφωνία Ανταλλαγής Φοιτητών μεταξύ του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Indian Institute of Management Ranchi.  

 
18. Διεθνοποίηση: Γενικό και Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και του Rabat Business School (RBS) Universtite Internationale 

de Rabat (UIR), Morocco 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 

Αντιπρύτανη  Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ενημερώθηκε για το Γενικό και Ειδικό 



 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Rabat 

Business School (RBS) Universtite Internationale de Rabat (UIR), Morocco.  

 

19. Αντικατάσταση της απόφασης της 5ης/20.12.2021/32 συνεδρίασης της Συγκλήτου περί 

Θεσμοθέτησης Προγράμματος “Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα” 

 

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

υπόψη τη σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης για την 

τροποποίηση του Προγράμματος με τίτλο “Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα”, αποφασίζει την 

αντικατάσταση της απόφασης της 5ης/20.12.2021/32 συνεδρίασης της Συγκλήτου περί 

Θεσμοθέτησης Προγράμματος “Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα”, με το περιεχόμενο της νέας 

απόφασης να αποτυπώνεται αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο που υποβλήθηκε στη Σύγκλητο του 

Ο.Π.Α. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


