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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

(συνεδρίαση 4η / 5-10-2012) 

 

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 

195/06.09.2011, τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 

159/10.08.2012, τ. Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους για την ανάδειξή τους ως Εξωτερικά Μέλη του 

Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να καταθέσουν τις 

υποψηφιότητές τους έως την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, ώρα 14.00 μ.μ. Τα 

υποψήφια μέλη πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στην 

περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 
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195/06.09.2011, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α’ της παρ. 4 

του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012, τ. Α’). 

Ειδικότερα, για την εκλογή εξωτερικού μέλους απαιτείται η ευρεία αναγνώριση 

του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες. Ο υποψήφιος θα 

πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο 

ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 

Η προϋπόθεση κατοχής πτυχίου για την κατάληψη θέσης εξωτερικού μέλους 

του Συμβουλίου δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων 

εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή 

η συνήθης λήψη αυτού. 

Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη, πρόσωπα τα οποία είχαν 

οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία 

Καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι Καθηγητές του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά 

το καθένα από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου. 

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα γίνει : 

 Αυτοπροσώπως ή διά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, με κατάθεση 

υπογεγραμμένης αίτησης – βάσει του συνημμένου στην Προκήρυξη 

υποδείγματος -  στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου 

(Υπεύθυνη κα. Λυδία Κωνσταντινίδου, Κεντρικό Κτίριο, 2ος όρ., τηλ. 

2108203298-297). 

 Με ηλεκτρονική αίτηση στο e-mail: lydia@aueb.gr. 

Η υποψηφιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται : 

1. από επιστολή εκδήλωσης και αιτιολόγησης του ενδιαφέροντος εκλογής 

στο Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

2. πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, 

3. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου 

κώλυμα εκλογιμότητας. 

Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί, με ευθύνη της Γραμματείας του 

Πρυτανικού Συμβουλίου, στον ημερήσιο τύπο καθώς και στους παρακάτω 

ιστοτόπους: 
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ΑΙΤΗΣΗ 
υποψηφιότητας για τη θέση Εξωτερικού Μέλους του Συμβουλίου  

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

 Προς:το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

ΟΝΟΜΑ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

Όνομα Και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα Και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία Γέννησης: 

Τόπος Γέννησης: 

Διεύθυνση Κατοικίας: 

Ιδιότητα: 
  
Με την αίτησή μου αυτή, υποβάλλω υποψηφιότητα για μια θέση εσωτερικού μέλους του 
Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο 
Νόμος 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011, τ. Α΄) άρθρο 8, παράγραφος 5, για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012, 
τ. Α΄). 
Ειδικότερα, είναι σε γνώση μου ότι : 
«Για την εκλογή εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου απαιτείται η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου 
στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά 
προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος. Η προϋπόθεση κατοχής πτυχίου για κατάληψη θέσης εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου 
δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, 
για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η λήψη αυτού. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη 
πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το Ίδρυμα την 
τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι 
καθηγητές του ιδίου Α.Ε.Ι.». 
 

Με την παρούσα μου: 
α. Επισυνάπτω βιογραφικό σημείωμα 

      ναι              όχι            (σημειώστε με √)  
β. Επιστολή εκδήλωσης και αιτιολόγησης του ενδιαφέροντος εκλογής στο Συμβούλιο 

      ναι              όχι            (σημειώστε με √) 
γ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας 

      ναι              όχι            (σημειώστε με √) 
θα αποστείλω και ηλεκτρονικά τα παραπάνω στη διεύθυνση: lydia@aueb.gr 

      ναι              όχι            (σημειώστε με √) 
 

Αθήνα __ Οκτωβρίου 2012 

ο/η δηλ. 

 

 

(υπογραφή) 
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