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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
της 138ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 

 
Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:30, πραγματοποιήθηκε η 138η 
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ακαδ. έτους 2022-2023, η 
οποία δυνάμει του άρθρου 44 παρ. 1 και του άρθρου 231 παρ. 4 του ν. 4957/2022, έγινε με 
τηλεδιάσκεψη και συμμετείχαν από απόσταση και με χρήση ηλεκτρονικών και 
οπτικοακουστικών μέσων τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν προσκλήσεως (αρ. 
πρωτ.: 1706/38432-22) του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ιδρύματος: 
 
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος, Αντιπρύτανης Έρευνας  
 και Διά Βίου Μάθησης 
 
Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος Καρλής 
 
Τα Μέλη: Καθηγητής Παρασκευάς Αργουσλίδης  
 Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης  
 Καθηγητής Αντώνιος Ντέμος, 
 Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ  
 Καθηγητής Βασίλειος Σύρης  
 Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων Παγκράτης 
 Αναπλ. Καθηγητής Δαμιανός Χατζηαντωνίου  
 
Η Γραμματέας: Ελένη Ανασοντζή 
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε: α) ότι υπάρχει απαρτία, β) ότι έχει διασφαλιστεί η ταυτότητα 
κάθε συμμετέχοντος στην τηλεδιάσκεψη μέλους της Επιτροπής, γ) ότι στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετέχουν  αποκλειστικά τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν δ) ότι υπάρχει 
ασφάλεια στην ηλεκτρονική σύνδεση, ε) ότι παρασχέθηκε η δυνατότητα σε κάθε 
συμμετέχοντα να παρακολουθεί με οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και 
να απευθύνεται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της 
συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 
και στ) ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση, 
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κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και έθεσε υπόψιν των μελών τα ακόλουθα  θέματα της 
ημερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Θέματα Ειδικού Λογαριασμού 
 
2.7. Ματαίωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με ένα 

φυσικό πρόσωπο για την παροχή νομικής υποστήριξης στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό 11340401 
 

Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη: 
 
α.    το από 18/10/2022 αίτημα του Επιστημονικό Υπευθύνου Καθηγητή Δημήτριου Καρλή 

σχετικά με την ματαίωσης της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος 
β.     τα αναφερόμενα στο ως άνω αίτημα  
γ.      τους αναφερόμενους όρους της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αρ. 

πρωτ. 1807/27796-22/14.07.2022 
εγκρίνουν την ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης 
έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την παροχή νομικής υποστήριξης στη Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με 
τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό 11340401 σε συνέχεια των αλλαγών που έχει 
επιφέρει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο νέος νόμος του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 
Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία 
και λοιπές διατάξεις» και συνεπώς της ανάγκης για γενικότερο ανασχεδιασμό δράσεων στο 
πλαίσιο του εν λόγω έργου. 
 
 
 
 Ο Πρόεδρος, 
 
 *  
 Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος 
 Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
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