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Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ  

Ακαδ. Έτους 2020-2021 
 

(Παρασκευή 25-09-2020) 

 

 

1. Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2020-2021  

Η Σύγκλητος αποφάσισε νέα περίοδο δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό και το 
εαρινό εξάμηνο, και πιο συγκεκριμένα: 

- Δηλώσεις χειμερινού εξαμήνου: από Δευτέρα 12 έως Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 

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

 

2. Κατανομή δύο κενωθεισών θέσεων μελών Δ.Ε.Π.  

Η Σύγκλητος αφού έλαβε υπόψη την Υπουργική Απόφαση με την οποία κατανέμονται 
δύο κενωθείσες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη 
σχετική εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΟΠΑ, αποφάσισε να κατανείμει 
μία θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και μία θέση ΔΕΠ στο Τμήμα 
Πληροφορικής. 

 

3. Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και 
μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19 κατά τη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου  

Η Σύγκλητος αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για 
τον καθορισμό των ομάδων αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη COVID 19 και τα μέτρα 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα ΑΕΙ, αποφάσισε τα 
παρακάτω: 

Η διδασκαλία μαθημάτων και σεμιναρίων του πρώτου και δεύτερου κύκλου 
σπουδών, θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των φοιτητών εφόσον ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων φοιτητών δεν υπερβαίνει τους πενήντα (50) ανά μάθημα. Αν οι 
εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε πενήντα έναν (51) ή περισσότερους, τότε η 
διδασκαλία θα πραγματοποιείται με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως. Ειδικά για τα 
προπτυχιακά μαθήματα, συστήνεται η σύσταση ολιγομελών ομάδων, έως τριάντα 
(30) φοιτητών για τη διενέργεια δια ζώσης φροντιστηριακών μαθημάτων, με 
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συμμετοχή επικουρικού διδακτικού προσωπικού, υποψηφίων διδακτόρων και 
μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική παρουσία για όσο 
χρονικό διάστημα υφίσταται ο περιορισμός της συνάθροισης φυσικών προσώπων 
στην Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. είναι δυνατή η 
παράταση της αναστολής αυτής και μετά την άρση των ανωτέρω περιορισμών, 
εφόσον και για όσο χρόνο αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία της υγείας των 
φοιτητών. 

 

Για το σύνολο της απόφασης Συγκλήτου που αφορά στη διεξαγωγή εκπαιδευτικής 
διαδικασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μπορεί κανείς να ανατρέξει στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

Απόφαση Συγκλήτου για διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19 (Αρχείο pdf) 

 

4. Λειτουργία Βιβλιοθήκης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

Η Σύγκλητος αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Προσωπικού του σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και του 
Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κάτω από τις 
ειδικές συνθήκες που έχουν προκύψει εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19, αποφάσισε 
τα εξής: 

Τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου να χρησιμοποιούν περισσότερο τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκη, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την εξ 
αποστάσεως εξυπηρέτηση. 

Η προσέλευση στη βιβλιοθήκη και η διά ζώσης εξυπηρέτηση μόνο των μελών της 
κοινότητας του ΟΠΑ επιτρέπεται κατόπιν επίδειξης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ενώ 
επιπλέον θα καταγράφονται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης τα στοιχεία των επισκεπτών 
για την περίπτωση που απαιτηθεί διαδικασία ιχνηλάτησης αν προκύψει 
επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας και ατομικού 
αντισηπτικού διαλύματος καθώς και η τήρηση της προβλεπόμενης αποστάσεως 1,5 
έως 2 μέτρων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη Βιβλιοθήκη και 
τη χρήση των υπηρεσιών της. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ειδικές συνθήκες και το ωράριο λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης κατά το παρόν διάστημα βρίσκονται στον ιστότοπό της.  

 

5. Επέκταση Κτηριακών Υποδομών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Πρύτανη και αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη επέκτασης των εγκαταστάσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για 
την αναζήτηση παρακείμενων στο Πανεπιστήμιο ακινήτων με σκοπό την απόκτησή 
τους.  

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/5.EkpaideftikiDiadikasia2020-21%26MetraCovid-97%CE%9E%CE%A0469%CE%924%CE%9C-%CE%9B%CE%99%CE%A3.pdf
https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/5.EkpaideftikiDiadikasia2020-21%26MetraCovid-97%CE%9E%CE%A0469%CE%924%CE%9C-%CE%9B%CE%99%CE%A3.pdf
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6. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
περιβάλλοντος χώρου αυτών  

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του Πανεπιστημίου για την διενέργεια 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του 
ΟΠΑ και του περιβάλλοντος χώρου, αποφάσισε την έγκριση της διαδικασίας 
διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων 
για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας με όρους όπως αυτοί επιβάλλονται από την 
κείμενη νομοθεσία.  

  

7. Επιλογή εκπροσώπων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Γενική 
Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)  

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την επιστολή του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας προς τα ΑΕΙ για τον ορισμό νέων μελών 
στη ΓΣ του ΕΛΙΔΕΚ, την υποψηφιότητα του Καθηγητή του Τμήματος ΟΔΕ κ. Γ. Κουρέτα 
και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΟΠΑ, αποφάσισε την 
επιλογή του Καθηγητή κ. Γεώργιου Κουρέτα ως τακτικού μέλους της Γενικής 
Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).  

 

8. Ερωτηματολόγιο και διαδικασία αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης  

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση 
της ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α. καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των 
προγραμμάτων σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές, 
ενέκρινε τη διαδικασία αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης και τα σχετικά έντυπα 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 

 

9. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου της 30.03.2017 περί 
αναδιαμόρφωσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της 
9ης συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 30.03.2017 σχετικά με την αναδιαμόρφωση της 
Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) καθώς και την εισήγηση του 
Πρύτανη του ΟΠΑ, αποφάσισε την τροποποίηση της ως άνω απόφασης σχετικά με τη 
δομή και τη διοίκηση της ΔΑΣΤΑ ως ακολούθως: 

Η Δ.Α.ΣΤΑ. αποτελείται από δύο επιμέρους μονάδες:  

- Τη Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, που 
προκύπτει από τη συγχώνευση των γραφείων Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης 

- Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center of Entrepreneurship 
and Innovation-ACEin), που προκύπτει από τη συγχώνευση της Μονάδας Καινοτομίας 
Επιχειρηματικότητας και του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
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10. Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των επιστημονικών 
υπευθύνων των επιμέρους δομών Δ.Α.ΣΤΑ  

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της 
9ης συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 30.03.2017 σχετικά με την αναδιαμόρφωση της 
Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), αποφάσισε τον ορισμό του 
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Μούρτου ως επιστημονικού υπεύθυνου της 
Δ.Α.ΣΤΑ, τον ορισμό της Επίκουρης Καθηγήτριας κυρίας Ειρήνης Νικάνδρου, με 
αναπληρώτριά της την Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Λήδα Παναγιωτοπούλου, στη 
Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και τον ορισμό 
της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κυρίας Κατερίνα Πραματάρη, με αναπληρώτρια την 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Ελένη Σαλαβού, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας 
και Καινοτομίας (Athens Center of Entrepreneurship and Innovation-ACEin), με τριετή 
θητεία των παραπάνω, ήτοι από 01.10.2020 έως 30.09.2023. 

 

11. Ορισμός Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του 
Ο.Π.Α.  

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ μετά από συζήτηση αποδεχόμενη την αιτιολογημένη παραίτηση 
του πρώην Διευθυντή κου Γ. Λεκάκου, αποφάσισε τον ορισμό του Αναπληρωτή 
Καθηγητή κ. Σταύρου Τουμπή ως Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ./Ο.Π.Α. με θητεία έως 31.12.2021 και αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 
48 του Ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του Κέντρου. 

 

 

 

 

  

 

 


