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Αποφάσεις 18ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ
Ακαδ. Έτους 2020-2021
(Πέμπτη 26-08-2021)
1.

4η 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 13ης/23.08.2021/3 συνεδρίασης του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει να εγκρίνει την 4η
τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
οικονομικού έτους 2021.
2. Έργο «Ανακατασκευή διατηρητέου κτηρίου ΟΠΑ επί των οδών Δεριγνύ 1 και
Μαυροματαίων», λόγω τροποποίησης του ν. 4412/2016
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη την εισήγηση του Πρύτανη σχετικά με αίτημα του Υπουργείου Παιδείας
για επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου «Ανακατασκευή Διατηρητέου Κτηρίου επί
των οδών Δεριγνύ 1 και Μαυρομματαίων», αποφασίζει:
Την αποστολή, κατόπιν έγκρισης, των επικαιροποιημένων στοιχείων του εν λόγω έργου
στο Υπουργείο Παιδείας.
3.

Ανασυγκρότηση
Μονάδας
Διασφάλισης
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α.)

Ποιότητας

Οικονομικού

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ.
πρωτ. 2811/01.07.2021 πρακτικό εκλογικής διαδικασίας με το οποίο ορίζεται ο
εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και ο αναπληρωματικός
του, αποφάσισε την ανασυγκρότηση της Επιτροπής με τετραετή θητεία έως 31-8-2024,
με τα παρακάτω μέλη.
1) Βασίλειος Βασδέκης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,
Πρόεδρος, 2) Ευάγγελος Βασιλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης, 3) Eric Soderquist Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, 4) Στυλιανός Ψαράκης Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής, 5) Σταύρος
Τουμπής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, 6) Χρήστος Τζόβας Επίκουρος
Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 7) Μαρίνα Ψιλούτσικου
εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 8) Ιωάννα Ζήκου

εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), 9) Βασιλική Ταγκαλάκη
εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) με
αναπληρωτή τον Σταύρο Γρηγορακάκη, 10) Ζωή Σαράντη εκπρόσωπος του Διοικητικού
Προσωπικού μα αναπληρωματικό μέλος την Χριστίνα Δελιόγλου. Δεν έχει υποδειχθεί ο
εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ο εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών.
4.

Κλείσιμο και μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου και νομικών δεσμεύσεων του
έργου με κωδικό 11170001 και τίτλο «Υποστήριξη Αναγκών Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών & της Ερευνητικής Δραστηριότητας του
Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας»
στο έργο με κωδικό 11294501 και τίτλο «Πόροι Εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ.
(Υποστήριξη Αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ερευνητικής Δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Λειτουργικών Αναγκών του Ιδρύματος & κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές,
δραστηριότητας)» και ολοκλήρωση του έργου με κωδικό 11135101 και
μεταφορά υπολοίπου στο έργο με κωδικό 11294501

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της 93ης/23.06.2021/2.5 συνεδρίασης της Ε.Ε.Δ. του
Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., ενημερώθηκε για:
α) την ολοκλήρωση του έργου ΕΡ-1351-01 (11135101) με τίτλο: «Υποστήριξη αναγκών
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του
Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας», με τη
μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στο έργο ΕΡ-2945-01 (11294501) με τίτλο: «Πόροι
Εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές,
δραστηριότητας)» και
β) τον συνολικό απολογισμό και εν τέλει το κλείσιμο του ΕΡ-1700-01 (11170001) με
τίτλο: «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών & της
ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς
δραστηριότητας», και τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων αυτού καθώς και τυχόν
ανειλημμένων νομικών δεσμεύσεων που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιό του, στο έργο
ΕΡ-2945-01 (11294501): με τίτλο: «Πόροι Εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη
αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος και
κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)».
5.

Χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μέρους της ταμειακής διευκόλυνσης που
έλαβε το έργο με κωδικό 11136001 και τίτλο «ΠΕΝΕΔ 2003. Προβλήματα
Βελτιστοποίησης σε Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών: Θεωρητικές
Θεμελιώσεις, Σχεδιασμός Αποτελεσματικών Αλγορίθμων και Ανάπτυξη
Πειραματικού Λογισμικού»

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη την
απόφαση της 96ης/21.07.2021/23 συνεδρίασης της Ε.Ε.Δ. του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.,
ενημερώθηκε για:
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α) τη μεταφορά του πιστωτικού υπολοίπου του ως άνω έργου στα ταμειακά περιουσιακά
διαθέσιμα του ΕΛΚΕ, με σκοπό την ισόποση απομείωση της ταμειακής διευκόλυνσης
που είχε δοθεί,
β) την κάλυψη του υπολοίπου ποσού της ταμειακής διευκόλυνσης από τα περιουσιακά
ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ.
6.

Χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μέρους της ταμειακής διευκόλυνσης που
έλαβε το έργο με κωδικό 11182801 και τίτλο « Υπηρεσίες Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α. (Πράξη
Β2)»

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της 96ης/21.07.2021/23 συνεδρίασης της Ε.Ε.Δ. του
Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., ενημερώθηκε για την κάλυψη της δημοσιονομικής διόρθωσης του
έργου με κωδικό 11182801 και τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και υπηρεσίες
προστιθεμένης αξίας βιβλιοθήκης Ο.Π.Α. (ΠΡΑΞΗ Β2)» με ποσό από τα περιουσιακά
ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, προκειμένου να αποσβεστεί και η αντίστοιχη
ταμειακή διευκόλυνση.
7.

Επιλεξιμότητα δαπανών έργων με τίτλο «Έργα Ενίσχυσης Ερευνητικής,
Εκπαιδευτικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας των ΠΜΣ» (τροποποίηση
της 1635/28.04.2021 (Β’ 2000) απόφασης της 13η/28.04.2021/8 συνεδρίασης της
Συγκλήτου)

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης και
την ανάγκη αξιοποίησης του ποσού των τυχόν πιστωτικών υπολοίπων των έργων
ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας των Π.Μ.Σ. μετά την 31.08.2018, για τις
ανάγκες λειτουργίας και ανάπτυξης των Τμημάτων του Ο.Π.Α., καθώς και την βελτίωση
της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., αποφασίζει την τροποποίηση της 1635/28.04.2021 (Β’
2000) απόφασης της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 13η/28.04.2021/8) που αφορά στα
Πιστωτικά Υπόλοιπα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν βάσει του ν. 4485/2017 και των οποίων η
λειτουργία ξεκίνησε μετά την 01.09.2018, με την αναρίθμηση της παραγράφου Γ σε
παράγραφο Δ και την προσθήκη νέας παραγράφου Γ, ως ακολούθως:
Γ. Επιλέξιμες Δαπάνες των έργων ανά ΠΜΣ με τίτλο «Έργα Ενίσχυσης Ερευνητικής,
Εκπαιδευτικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας των ΠΜΣ» είναι οι ακόλουθες:
α) Αμοιβές Μόνιμου Προσωπικού Ιδρύματος χωρίς/με Τιμολόγιο Παροχής
Υπηρεσιών,
β) Αμοιβές μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων χωρίς Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,
γ) Αποδοχές Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας,
δ) Αμοιβές Τρίτων με σύμβαση έργου και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,
ε) Αμοιβές Τρίτων με σύμβαση έργου με Τίτλο Κτήσης,
στ) Αμοιβές Τρίτων Πρακτικά Ασκούμενων & Υποτρόφων,
ζ) Παροχές Τρίτων, όπως Τηλεπικοινωνίες - Ταχυμεταφορές, Ενοίκια, Ασφάλιστρα,
Επισκευές συντηρήσεις, Αποζημίωση Τρίτων (Υπεργολάβων) που δεν εντάσσονται
στο προσωπικό του έργου, Λοιπές παροχές τρίτων, Επεξεργασίες από τρίτους,
3

η) Αγορές παγίων, όπως Έπιπλα, Σκεύη, Μηχανές γραφείου Η/Υ & Ηλεκτρονικά
συγκροτήματα, Επιστημονικά Όργανα, Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, Λοιπός
Εξοπλισμός,
θ) Διάφορα Έξοδα, όπως έξοδα δημοσιεύσεων, προβολής & διαφήμισης, συνδρομές,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίων & Εκδηλώσεων, ορκωμοσιών,
δαπάνες μετακινήσεων προσωπικού του Ο.Π.Α., φοιτητών και επισκεπτών, δαπάνες
μεταφορών, έντυπα & γραφική ύλη, υλικά άμεσης ανάλωσης κ.λ.π.
Οι ανωτέρω δαπάνες επιτρέπονται μόνο εφόσον το διαθέσιμο υπόλοιπο του εκάστοτε
έργου ΠΜΣ στο οποίο αφορούν οι δαπάνες δεν επαρκεί για την κάλυψή τους. Δεν
επιτρέπεται μεταφορά χρημάτων σε άλλα έργα.
Δ. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις ρυθμίσεις της παρούσας παύει να ισχύει.
8.

Τροποποίηση της απόφασης της 8ης/07.05.2020/5 συνεδρίασης της Συγκλήτου
περί μεταβίβασης των ετήσιων (2019) εσόδων των περιπτώσεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 από τον ΕΛ.Κ.Ε/Ο.Π.Α. στον
τακτικό προϋπολογισμό Ο.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 6α του άρθρου 59 του
ιδίου νόμου

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (94η
συνεδρίαση ΕΕΔ/07.07.2021, ακαδ. έτους 2020-2021), αποφασίζει την τροποποίηση της
απόφασης της 8ης/07.05.2020/5 συνεδρίασης της Συγκλήτου περί μεταβίβασης των
ετήσιων (2019) εσόδων των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.
4485/2017 από τον ΕΛ.Κ.Ε/Ο.Π.Α. στον τακτικό προϋπολογισμό Ο.Π.Α., σύμφωνα με
την παρ. 6α του άρθρου 59 του ιδίου νόμου, και εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης (94η συνεδρίαση ΕΕΔ/07.07.2021, ακαδ. έτους 2020-2021) για
τροποποίηση του ποσού μεταβίβασης από τα ετήσια (2019) έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.
στον τακτικό προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.
9.

Απολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.) Χρήσεως 2020

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενημερώθηκε για τον
απολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.) οικονομικού έτους 2020, όπως αυτός
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.
(96η/21.07.2021 Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2020-21).
10. Τροποποίηση της απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/11 (5618/27.07.2018, ΦΕΚ
3785Β’) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ο.Π.Α.) που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» των Τμημάτων
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών όπως έχει τροποποιηθεί από την απόφαση της
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2ης/07.11.2020/10 συνεδρίασής της (7197/21.11.2020 ΦΕΚ 4493Β’) και την
απόφαση της 9ης/01.05.2020/9 συνεδρίασής της (9η/21.05.2020 ΦΕΚ 2635Β΄).
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), (συνεδρία
11η/15.07.2021), που αφορούσε στην τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» των Τμημάτων
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει την
τροποποίηση της απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/11 συνεδρίασής της
(5618/27.07.2018 ΦΕΚ 3785Β’), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις της
2ης/07.11.2020/10 (7197/21.11.2020 ΦΕΚ 4493Β’) και της 9ης/01.05.2020/9
(9η/21.05.2020 ΦΕΚ 2635Β΄) συνεδρίασής της σχετικά με τον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., σε θέματα του Κανονισμού που αφορούσαν στα
όργανα του ΔΠΜΣ, στα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, στη διάρκεια της
φοίτησης, στο πρόγραμμα σπουδών, στους κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης
επιδόσεων, στη διπλωματική εργασία και στα τέλη φοίτησης και τις υποτροφίες.
11. Τροποποίηση της απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/7 (5484/23.07.2018, ΦΕΚ
3776Β’) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ο.Π.Α.) που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ στη
Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας (συνεδρία 12η/19.07.2021), αποφασίζει την τροποποίηση
της απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/7 (5484/23.07.2018, ΦΕΚ 3776Β’) συνεδρίασής
της που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Π.Μ.Σ
στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, σε θέματα του Κανονισμού που αφορούσαν στις κατηγορίες και τον αριθμό
εισακτέων, στα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, στη διάρκεια της
φοίτησης, στο πρόγραμμα σπουδών, στη διπλωματική εργασία, στην απονομή και τον
βαθμό του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην ανάθεση διδασκαλίας και τους
διδάσκοντες στο ΠΜΣ και στα τέλη φοίτησης και τις υποτροφίες.
12. Επικαιροποίηση 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
(συνεδρία 6η/14.07.2021/2), ενέκρινε 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.
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13. Επικαιροποίηση 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
(συνεδρία 4η/08.07.2021/2), 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.
14. Εισήγηση Δ.Σ. Ε.Α.Δ.Π. Ο.Π.Α. ΑΕ για Δυνατότητα Χορήγησης Υποτροφιών
από το ΚΑΔ «Κληροδότημα Γ. Νικολακοπούλου», ακαδ. έτους 2021-2022
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη υπόψη την από 14.07.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π./Ο.Π.Α. περί
δυνατότητας χορήγησης υποτροφιών από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας
Νικολακοπούλου», η οποία διαβιβάστηκε με το 3691/23.08.2021 έγγραφο του
Διευθύνοντος Συμβούλου της, αποφασίζει:
α) διαπιστώνει τη δυνατότητα χορήγησης δύο (2) υποτροφιών του ακαδημαϊκού έτους
2021-22 σε δύο φοιτητές με το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600 €)
έκαστη, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200 €), από
το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου» και
σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης του Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας
Νικολακοπούλου»,
β) τη διενέργεια, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, της διαδικασίας επιλογής των δύο
ανωτέρω υποτρόφων με τη έκδοση σχετικής πρόσκλησης–προκήρυξης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς υποτροφιών.
15. Εισήγηση Δ.Σ. Ε.Α.Δ.Π. Ο.Π.Α. ΑΕ για Δυνατότητα Απονομής Βραβείων από
το ΚΑΔ «Κληροδότημα Φ. Χατζηγεωργίου», ακαδ. έτους 2021-2022
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη την από 14.07.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Π./Ο.Π.Α. περί της
δυνατότητας απονομής βραβείων από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Φαίδωνα Γ.
Χατζηγεωργίου», η οποία διαβιβάστηκε με το 3691/23.08.2021 έγγραφο του
Διευθύνοντος Συμβούλου της, αποφασίζει:
α) διαπιστώνει τη δυνατότητα απονομής οκτώ (8) βραβείων για το ακαδημαϊκό έτος
2020-21, ένα ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου, με το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €)
έκαστο, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €), από το
Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου» και
σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης του (Κ.Α.Δ.) «Κληροδότημα Φαίδωνα Γ.
Χατζηγεωργίου»,
β) τη διενέργεια για το ακαδ. έτος 2021-22 της διαδικασίας επιλογής βραβευθέντων
αποφοίτων ακαδ. έτους 2020-2021 με την έκδοση σχετικής πρόσκλησης–προκήρυξης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς υποτροφιών.
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