
 

 
 

Αζήλα, 16 Μαΐνπ 2018 

Αξηζκ. Πξση.: 1346 

  

Σα Μέιε ηεο πλέιεπζεο  

ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 

ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ 114/η.Α΄/04-08-2017) «Οξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο 

ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 6α ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4521/2018 (ΦΔΚ 38/η.Α΄/02-03-2018) 

«Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

2. ηελ ππ’αξ. 7321/9-11-2017 (ΤΟΓΓ’ 616) Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηνπ Πξύηαλε ηνπ ΟΠΑ, 

πνπ αθνξά ζηελ εθινγή ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο θ. Αλαζηαζίαο Μηανύιε, σο Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ κε 

ζεηεία από 1-12-2017 έσο 30-11-2020, 

3. ηελ ππ’αξ. 7390/13-11-2017 (ΤΟΓΓ’ 616) Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηνπ Πξύηαλε ηνπ ΟΠΑ, 

πνπ αθνξά ζηελ εθινγή ηεο Καζεγήηξηαο θ. Διέλεο Λνπξή – Γελδξηλνύ, ζην αμίσκα ηεο 

Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, κε 

ζεηεία από 1-12-1017 έσο 30-11-2019, 

4. ην γεγνλόο όηη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Οηθνλνκθώλ Δπηζηεκώλ 

ηνπ ηνπ Ο.Π.Α., δελ έρνπλ ζπζηαζεί Σνκείο, 

5. Σελ ππ’αξ. 3115/8-5-2018 (ΦΔΚ B’ 1645/11-05-2018) Απόθαζε ηνπ Πξύηαλε «Δθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 19, παξ. 6α ηνπ λ. 4521/2018 (Α’38)” 

εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηξηώλ (3) Μειώλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.  

ΑΔΑ: ΨΗΡ9469Β4Μ-ΝΔΗ



 

 

 

 

 

Σα αλσηέξσ Μέιε ΓΔΠ εθιέγνληαη από ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο κε άκεζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, γηα ζεηεία κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο 

Κνζκήηνξνο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, ήηνη γηα ζεηεία έσο ηηο 30-11-2020.  

Οη εθινγέο δηεμάγνληαη από ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ Μέιε 

ΓΔΠ πνπ νξίδνληαη από ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. Σα νλόκαηα 

ησλ ππνςεθίσλ Μειώλ ΓΔΠ πεξηιακβάλνληαη ζε εληαίν ςεθνδέιηην, ζην νπνίν νη εθινγείο 

ζεκεηώλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο, κε ζηαπξό, γηα κέρξη ηξεηο (3) ππνςήθηνπο.  

Δθιέγνληαη νη ππνςήθηνη πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. 

Ωο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ νξίδεηαη ε 

 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ  ηνπ 4  νξόθνπ ηεο πηέξπγαο Γεξηγλύ 

(Παηεζίσλ 76, 10434 Αζήλα). 

Καινύληαη ηα ελδηαθεξόκελα Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο λα 

ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, 

, εληόο πελζήκεξεο πξνζεζκίαο από ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζαο 

πξνθήξπμεο ησλ εθινγώλ, ήηνη 

Η αίηεζε ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, πξνζσπηθά ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ή ειεθηξνληθά 

ζην e-mail: econ@aueb.gr  

Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνη κέιε ΓΔΠ πνπ απνρσξνύλ από ηελ ππεξεζία ιόγσ 

ζπκπιεξώζεσο ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειώλ ηεο 

Κνζκεηείαο. 

Οη ππνςήθηνη αλαθεξύζζνληαη κε απόθαζε ηεο Πξόεδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο, ε νπνία ζα εθδνζεί ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ. 

Η παξνύζα πξνθήξπμε, λα αλαξηεζεί ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζην Πξόγξακκα  

ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΗΜΗ 

* 

ΔΛΔΝΗ ΛΟΤΡΗ-ΓΔΝΓΡΙΝΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 

*

-Κνζκήηνξα ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ 

-Σκήκα Παλεπηζηεκηαθώλ Αξρώλ θαη Οξγάλσλ  

 Τπόδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο 

 

mailto:econ@aueb.gr
ΑΔΑ: ΨΗΡ9469Β4Μ-ΝΔΗ



 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΜΔΛΟΤ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΗΜΗ 

ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΚΟΜΗΣΔΙΑ ΣΗ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΔ ΘΗΣΔΙΑ ΔΩ ΣΙ 30-11-2020 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν:  ..................................................................................................................  

Όλνκα παηέξα: ......................................................................................................................  

Όλνκα κεηέξαο:   ...................................................................................................................  

Βαζκίδα: ................................................................................................................................  

Σόπνο γέλλεζεο: ....................................................................................................................  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: ..........................................................................................................  

Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: ............................................................................................................  

e-mail:  ...................................................................................................................................  

 

Με ηελ παξνύζα αίηεζε, ππνβάισ ππνςεθηόηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ σο κέινο ζηελ 

Κνζκεηεία ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ 114/η.Α΄/04.08.2017) θαη ηελ ππ’αξ. πξση. 

3115/8-5-2018 (ΦΔΚ B’ 1645/11-05-2018) Απόθαζε ηνπ Πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

Αζήλα, ……/05/2018 

Ο/Η Αηη………. 

(ππνγξαθή)

ΑΔΑ: ΨΗΡ9469Β4Μ-ΝΔΗ
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