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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το κείμενο που ακολουθεί προσδιορίζει τους όρους χρήσης των αιθουσών συνεδριάσεων του 

ΟΠΑ καθώς και τη διαδικασία διάθεσης τους.  

 

Οι αίθουσες συνεδριάσεων είναι οι εξής:  

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Α36 Κεντρικό, πτέρυγα Αντωνιάδου 40 

Α5 Κεντρικό, πτέρυγα Αντωνιάδου 14 

Δ4 Κεντρικό, πτέρυγα Δεριγνύ 45 

Τ104 Κτήριο Τροίας 12 

Τ204 Κτήριο Τροίας 12 

Τ304 Κτήριο Τροίας 12 

Τ414 Κτήριο Τροίας 12 

 

 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

 

Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, την εύρυθμη λειτουργία και τη 

διαχείριση  των αιθουσών συνεδριάσεων, αναλαμβάνει το Τμήμα Σπουδών της Δ/νσης 

Εκπαίδευσης του ΟΠΑ.  

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

 

➢ Οι αίθουσες συνεδριάσεων διατίθενται μόνο μετά από αίτηση κράτησης, μέσω της 

Εφαρμογής Κρατήσεων η οποία πρέπει να υποβάλλεται  τουλάχιστον μία  εβδομάδα  

πριν τη ζητούμενη ημερομηνία. 

➢ Αίτηση χρήσης των αιθουσών συνεδριάσεων μπορεί να υποβάλλουν τα μέλη ΔΕΠ του 

και οι προϊστάμενοι των διοικητικών υπηρεσιών του ΟΠΑ. Σε περίπτωση που είναι 

επιθυμητή η χρήση των αιθουσών συνεδριάσεων από προπτυχιακούς ή 

μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται με 

ευθύνη μέλους του μονίμου προσωπικού.  

➢ Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Εφαρμογής Κρατήσεων 

https://www.aueb.gr/el/content/conference-rooms-reservation η οποία ελέγχει 

αυτόματα τη διαθεσιμότητα της αίθουσας τη ζητούμενη ημέρα και ώρα. Η είσοδος 

στην Εφαρμογή Κρατήσεων πραγματοποιείται με τη χρήση των ιδρυματικών κωδικών.  

➢ Η  έγκριση χρήσης των αιθουσών συνεδριάσεων γνωστοποιείται στον αιτούντα εντός 

2 εργάσιμων ημερών. 

https://www.aueb.gr/el/content/conference-rooms-reservation
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

➢ Για θέματα σχετικά με τη χρήση των αιθουσών συνεδριάσεων, το Τμήμα Σπουδών της 

Δ/νσης Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τον Αντιπρύτανη Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Υποδομών, ο οποίος μπορεί να αποφασίζει για θέματα που 

δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.  

 

3. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

 

➢ Το άνοιγμα και το κλείσιμο των αιθουσών συνεδριάσεων γίνεται αποκλειστικά από 

τον προσωπικό των Θυρωρείων του ΟΠΑ. Δεν παραδίδονται κλειδιά στους χρήστες 

των αιθουσών.  

➢ Οι χρήστες των αιθουσών συνεδριάσεων οφείλουν να ενημερώνουν το Θυρωρείο 

κατά την αποχώρησή τους από τις αίθουσες.  

➢ Στις αίθουσες συνεδριάσεων απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα. 

➢ Για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη στον εξοπλισμό των αιθουσών ως αποτέλεσμα κακής 

χρήσης, υπεύθυνος θεωρείται ο αιτών την χρήση των υπηρεσιών των αιθουσών.  


