
 

 

Aρ. Πρωτ. 557 
Αθήνα, 23  Σεπτεμβρίου 2022 

 
Προς:  Τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητή  κ.  Βασίλειο Βασδέκη 
Κοινοποίηση: Πρυτανικές Αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Θέμα:  Εκπροσώπηση μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και στην Επιτροπή                  

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 215 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21-07-2022), «Η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας 
συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από: α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του 
Α.Ε.Ι., β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, ε) έναν (1) εκπρόσωπο 
των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, και στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες 
Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που 
απασχολούνται στο Α.Ε.Ι. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής. Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) 
αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. 
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.». 
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21-07-2022), «Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., 
συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., ένα (1) μέλος που προέρχεται από τις κατηγορίες 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη, που είναι αρμόδιος για 
ακαδημαϊκά θέματα, ως Πρόεδρο. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν εμπειρία στην οργάνωση και συμμετοχή σε 
προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου σπουδών. Η θητεία της Επιτροπής είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη». 
 
Στις υπ. αριθμ. Υ.Σ. 469/14-09-2022 και Υ.Σ. 470/14-09-2022 εισηγήσεις σας προς τη σύγκλητο για την 
συγκρότηση των επιτροπών αναφέρεται ότι δεν έχουν αναδειχθεί εκπρόσωποι των μελών Ε.Τ.Ε.Π.. Γι’ αυτό το 
λόγο και επειδή θεωρούμε σημαντική την εκπροσώπηση του κλάδου μας στις επιτροπές αυτές, σας ζητούμε να 
συγκαλέσετε όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του ΟΠΑ, ώστε να ορισθούν οι τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπρόσωποί 
τους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη σύνθεσή τους. 
 
Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας 
 
 
 
 

     Ταγκαλάκη Βασιλική                       Μουρίκη Αναστασία-Οθωνία 
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