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Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ
Ακαδ. Έτους 2021-2022
(Πέμπτη 16-09-2021)

1.

Δημιουργία Έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο «Έργο διεθνούς συνεργασίας και
ανάπτυξης»

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική
εισήγηση του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αποφασίζει: α) τη
δημιουργία έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο: "Έργο Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης", στο οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που θα προκύψουν από οποιεσδήποτε
ενέργειες διεθνοποίησης του ιδρύματος και θα μπορούν να διατίθενται αποκλειστικά για την
υποστήριξη τέτοιου είδους δράσεων (π.χ. επισκέψεις, προβολή, συνδρομές, αμοιβές
προσωπικού κ.λπ.), β) τον ορισμό του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Καθηγητή κ. Β. Παπαδάκη ως επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και γ) η χρονική λήξη του
έργου να συμπίπτει με τη χρονική λήξη της θητείας του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και
Ανάπτυξης, ήτοι την 31.08.2024.
2.

Διαδικασία πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη 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 2ης/09.09.2021
συνεδρίασής της, αποφασίζει:
α) Εγκρίνει την εισήγηση στο πρακτικό 2ης/09.09.2021 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
β) Ενστάσεις κατά του νέου πίνακα κατάταξης των προκρινόμενων κατά φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας, με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ και β΄ για την εν λόγω προκηρυχθείσα θέση,
υποβάλλονται ενώπιον της Συγκλήτου ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του πίνακα, από τους υποψήφιους που
αποκλείστηκαν αρχικά από την περαιτέρω διαδικασία, δεν μοριοδοτήθηκαν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 85 του Υ.Κ., και δεν συμπεριλήφθηκαν στον αρχικό πίνακα κατάταξης
των προκρινόμενων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Δικαίωμα ενστάσεως κατά του νέου
πίνακα κατάταξης έχουν μόνον οι υποψήφιοι που τους κοινοποιείται για πρώτη φορά η
μοριοδότησή τους ενώ ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας
απορρίπτονται ως απαράδεκτες

γ) Μετά το πέρας της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας: ι. Στην περίπτωση που δεν
υποβληθούν ενστάσεις, η Τριμελής Επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία της δομημένης
συνέντευξης των επτά πρώτων υποψηφίων του ως άνω πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της
δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος θα κληθεί χωριστά από τη Γραμματεία της
Συγκλήτου, ιι. Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις, η Τριμελής Επιτροπή θα εξετάσει
τις νέες ενστάσεις και θα εισηγηθεί επ’ αυτών στη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
3.

Έγκριση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού νεόδμητου κτιρίου με διατηρητέο τμήμα επί
των οδών Αντωνιάδου 4 & Πατησίων 72

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη
την εισήγηση του Πρύτανη, εγκρίνει τον προτεινόμενο Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό του
εγκεκριμένου νεόδμητου κτιρίου Ο.Π.Α. με διατηρητέο τμήμα επί των οδών Αντωνιάδου 4 &
Πατησίων 72, ο οποίος θα δημιουργήσει ένα σημαντικής αισθητικής παρέμβασης, σύγχρονο
εκπαιδευτήριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αποτελώντας σε συνδυασμό με το Πεδίον του
Άρεως και το Αρχαιολογικό Μουσείο σημαντικό πόλο έλξης στην ευρύτερη περιοχή.
4.

Συγκρότηση Επιτροπής Παραπόνων και Διευθέτησης Διαφορών του Πανεπιστημίου
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση αποφασίζει τη
συγκρότηση της Επιτροπής Παραπόνων και Διευθέτησης Διαφορών για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022, αποτελούμενης από Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, ως εξής:
Τακτικά Μέλη
Αλογοσκούφης Γεώργιος, Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πολύζος Γεώργιος, Χατζηπαναγιώτου
Παναγιώτης, Μούτος Θωμάς.
Αναπληρωματικά Μέλη
Βασιλάκης Σπυρίδωνας, Καβουσανός Εμμανουήλ, Ρεφενές Απόστολος, Σιώμκος Γεώργιος,
Γάτσιος Κωνσταντίνος.
Γραμματέα ορίζει την κ. Ευγενία Μπουκουβάλα, υπάλληλο του Τμήματος Πανεπιστημιακών
Αρχών και Οργάνων. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, χρέη Προέδρου
αναλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά αρχαιότητας Καθηγητής Α΄ βαθμίδας. Η θητεία της εν
λόγω Επιτροπής ορίζεται έως τις 31.08.2022.
5.

Ανασυγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜO.ΔI.Π./Ο.Π.Α.)

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. πρωτ.:
4036/07.09.2021 έγγραφο του Δ. Σ. του Συλλόγου Φοιτητών «Σωτήρης Πέτρουλας», με το
οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α., στη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και ο
αναπληρωματικός του, αποφάσισε την ανασυγκρότηση της Επιτροπής 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 αναπληρωματικό μέλος τον Σταύρο Γρηγορακάκη 10) Ζωή Σαράντη,
εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού με αναπληρωματικό μέλος την Χριστίνα Δελιόγλου
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10) Μπάλλας Ιάκωβος, εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών με αναπληρωματικό μέλος
τον Μπόμπα Βασίλειο, δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, ήτοι έως 31.08.2024. Οι
εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων
διδακτόρων ορίζονται για ετήσια θητεία (ακαδ. έτος).
6.

Παράταση του Έργου με τίτλο: «Υποστήριξη Δραστηριοτήτων Γραφείου Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜO.ΔI.Π./Ο.Π.Α.)»

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη
την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και Προέδρου της
ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α. για παράταση έως 31.12.2023 της διάρκειας του ως άνω έργου, και τη
συνέχιση της χρηματοδότησής του, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη μισθοδοσίας
υπαλλήλου, αποφασίζει:
α) την παράταση του έργου στον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. με τίτλο «Υποστήριξη Δραστηριοτήτων
Γραφείου Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α.)» (κωδ.:ΕΡ-2206-01,
11220601) έως 31.12.2023, με επιστημονικό υπεύθυνο τον εκάστοτε Πρόεδρο της
ΜΟ.ΔΙ.Π./Ο.Π.Α.
β) τη συνέχιση της χρηματοδότησής του έργου από το αδιάθετο αποθεματικό του
Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., με διαχείρισή του από τον Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α., προκειμένου να καλυφθεί η
ανάγκη μισθοδοσίας υπαλλήλου που απασχολείται στο ανωτέρω έργο
7.

Προτάσεις για αναδιάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη το έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υποβολή
προτάσεων από τα Α.Ε.Ι. περί εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης του πανεπιστημιακού χάρτη
της χώρας, αποφασίζει, να μην προτείνει μετεξελίξεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή αλλαγές
των Τμημάτων του Ο.Π.Α.
8.

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 177) και Ορισμός Υπευθύνου Πράξης

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη
το σχετικό αίτημα του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθηση, για την υποβολή
προτάσεως έργου στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση» και τον ορισμό υπευθύνου πράξεως του εν λόγω έργου, αποφασίζει:
1. Την υποβολή πρότασης 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 177 πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
2. Τον ορισμό του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθ. Β.
Βασδέκη, ως Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου 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»
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9.

Οργάνωση από το Ο.Π.Α. Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Leadership in the digital
Era»

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη
την εισήγηση του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπως διατυπώθηκε κατά
τη συζήτηση, η οποία 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 ", αποφασίζει:
1. Τη 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" με χρονική
διάρκεια έως 31.12.2022. Στο εν λόγω έργο θα κατατίθενται τα έσοδα που θα προκύψουν
από δράσεις στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα μπορούν να διατίθενται αποκλειστικά για την
κάλυψη των αναγκών του εν λόγω συνεδρίου.
2. Τον ορισμό του Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης ως επιστημονικού
υπευθύνου του ως άνω έργου
10. Ίδρυση 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 αφού έλαβε υπόψη
την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (3860/31.08.2020) και την εισήγηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών βάσει της
απόφασης της Συνέλευσής του (συνεδρία 11η/31.08.2021) που αφορά στην ίδρυση
Προγράμματος
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
(Π.Μ.Σ.)
με
τίτλο:
«Αναλυτική
Μάρκετινγκ/Marketing Analytics» και η οποία διαβιβάστηκε με το 3853/31.08.2020 έγγραφο
της Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, αποφασίζει:
Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αναλυτική
Μάρκετινγκ» και με τίτλο στην Αγγλική γλώσσα «Marketing Analytics» από το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023, το οποίο οργανώνεται από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις
11. Τροποποίηση Κανονισμών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
α. Τροποποίηση της 5486/23.07.2018 (Β’3763) απόφασης της 17ης/10.07.2018/9 συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) (συνεδρία 1η/15-09-2021)
που αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη, των
Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών, αποφασίζει την τροποποίηση της 5486/23.07.2018 (Β’3763)
απόφασης της 17ης/10.07.2018/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη των
Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών ως προς τη Διάρκεια Φοίτησης, το Πρόγραμμα Σπουδών, τους
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Κανόνες Εξετάσεων και Αξιολόγησης Επιδόσεων, τη Διπλωματική Εργασία, την Απονομή και
κα τον Βαθμό Διπλώματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τροποποίηση Κανονισμών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
β. Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 8 «Πρόγραμμα Σπουδών» των Κανονισμών
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ο.Π.Α.
12.

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη προηγούμενες αποφάσεις περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών των συνελεύσεων
των συμμετεχόντων Τμημάτων και των αντιστοίχων Ε.Δ.Ε. των παρακάτω Δ.Π.Μ.Σ και
Π.Μ.Σ.: α) «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, β) «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» των
Τμημάτων Μάρκετινγκ και Επικοινωνία και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, γ)
«Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση» των Τμημάτων Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, δ) τίτλο «Π.Μ.Σ. στην
Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ε)
«Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στ) «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση» των
Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ζ)
«Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, η) «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης, θ) «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονομικά και Δίκαιο στις
Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ι)
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών, κ) «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, λ) «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, αποφασίζει:
Τη συμπλήρωση των διατάξεων περί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των παραγράφων του
άρθρου 8 «Πρόγραμμα Σπουδών» του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου που εγκρίθηκε στις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. ως εξής: «Η
διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να γίνει και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό
έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017. Η
παρούσα δύναται να εφαρμοστεί από το ακαδ. έτος εγγραφής 2021-2022».
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