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Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ 

Ακαδ. Έτους 2021-2022 

(Πέμπτη 20-1-2022) 

 

 
1.    Διεξαγωγή των Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 για τον α΄ και 

β Κύκλο Σπουδών 
 

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

υπόψη την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 

κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης 

και προστασίας, αποφασίζει: α) Οι εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) θα πραγματοποιηθούν με 

φυσική παρουσία, και β) Για τη συμμετοχή των φοιτητών σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 

είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν 

δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, με εξαίρεση 

τους φοιτητές που δεν δύνανται να εισέλθουν στο σύστημα (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που 

δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης 

και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα). 

 
Για το σύνολο της απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων 

χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 για τον α’ και β’ Κύκλο Σπουδών,  μπορεί κανείς 

να ανατρέξει στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/5.DiexagogiExetaseonXeimerino2021-2022-

%CE%A8%CE%96%CE%9C7469%CE%924%CE%9C-%CE%98%CE%9B%CE%9C.pdf  

 

2. Τροποποίηση 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 την 1082/18.03.2021 (Β’ 1323) απόφαση Πρύτανη 

 

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

Πρύτανη περί καθορισμού τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων και καθορισμού 

σειράς αναπλήρωσής του, αποφασίζει και εγκρίνει την εισήγηση του Πρύτανη του ΟΠΑ για την 

τροποποίηση της 4793/04.09.2020 (Β' 3850) απόφασής του περί καθορισμού τομέων ευθύνης και 

αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμού σειράς 

αναπλήρωσης του Πρύτανη, όπως έχει τροποποιηθεί με την 1082/18.03.2021 (Β’ 1323) απόφαση 

του Πρύτανη. 

 
3. Προκήρυξη πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει 

 

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

εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, αποφασίζει να εγκρίνει 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/5.DiexagogiExetaseonXeimerino2021-2022-%CE%A8%CE%96%CE%9C7469%CE%924%CE%9C-%CE%98%CE%9B%CE%9C.pdf
https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/5.DiexagogiExetaseonXeimerino2021-2022-%CE%A8%CE%96%CE%9C7469%CE%924%CE%9C-%CE%98%CE%9B%CE%9C.pdf
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το σχέδιο προκήρυξης για την πλήρωση 5 θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτό περιλαμβάνεται στην 204/13.01.2022 

εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθώς και τα 

συνημμένα παραρτήματα αυτής. 
 

4. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Γραφεία 

Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Κωδικός 

Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 182) και Ορισμός Υπευθύνου Πράξης  

 
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την πρόσκληση της 

Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια 

Βίου Μάθησης, αποφασίζει:  

 

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

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της 

Διδασκαλίας και Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» στο πλαίσιο της με 

κωδικό ΕΔΒΜ 182 πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 

6ΤΓΟ46ΜΤΛΡ-ΠΤΙ). 

 

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

ως Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου με τίτλο: «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και 

Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 

 
5. Διαδικασία ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου Έργων/Προγραμμάτων 

Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της 

105ης/24.11.2021/2.4 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ειδικού 

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

αποφασίζει:  

 

α) Σε έργα που δημιουργούνται από ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμμάτων, των οποίων το 

φυσικό/οικονομικό αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, να παρακρατείται υπέρ 

Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. ποσοστό 10% επί των εσόδων τους, σύμφωνα με την από 14.11.2021 απόφαση 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. ακαδ. έτους 2021-2022. 

 

β) Διαπιστώνει την ανάγκη τροποποίησης 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 Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.), όπως συμπληρώθηκε με την 3175/15.07.2021 (Β’ 3580) απόφαση της 

17ης/01.07.2021/16 συνεδρίασης της Συγκλήτου.  

 
6. Κανονισμός Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από συζήτηση αποφασίζει να 

εγκρίνει τον Κανονισμό Θερινών Προγραμμάτων Σπουδών, όπως αποτυπώνεται συγκεντρωτικά 

στο σχετικό έγγραφο που υποβλήθηκε στη Σύγκλητο του Ο.Π.Α. 

 

7. Τροποποίηση της 5054/10.07.2018 (B 3323) απόφασης της 15ης/21.06.2018/21α 

συνεδρίασης της Συγκλήτου περί επανίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
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Σχολής Οικονομικών Επιστημών με τίτλο «Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και 

Διοίκηση»  

 

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

Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) (3η/27.10.2021 συνεδρίαση) του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 

«Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση» περί τροποποίησης του άρθρου 8 που 

αφορά στη μείωση διδάκτρων του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης, τις αποφάσεις των 

Συνελεύσεων των Τμημάτων α) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (4η/01.12.2021 

συνεδρίαση), β) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (4η/24.11.2021 συνεδρίαση), γ) 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (4η/13.12.2021 συνεδρίαση), καθώς και την 

εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

αποφασίζει: την αντικατάσταση του άρθρου 8 “ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ” της 5054/10.07.2018 (B 

3323) απόφασης της 15ης/21.06.2018/21α συνεδρίασης της Συγκλήτου περί επανίδρυσης του 

Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση» των ανωτέρω 

Τμημάτων, ως ακολούθως:  

 

Το άρθρο 8 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής: 

“8. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής τα τέλη φοίτησης ορίζονται επτά χιλιάδες 

εξακόσια (€7.600) ευρώ για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και επτά χιλιάδες οκτακόσια 

(€7.800) ευρώ για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.” 

 

 


