
 

 

Πανεπιστημιούπολη Σερρών 

 

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

  

                          

                                                                                                                Σέρρες:15-07-2020 

 

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ 

ΣΤΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

 

ΠΡΟΣ: Το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του  Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, ως σώμα εκλεκτόρων για την 

ανάδειξη ενός εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη  

Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και 

Διοίκησης. 

 

ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη  

Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  της Σχολής  

Οικονομίας και Διοίκησης. 

Η Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου μέλους 

Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη  Συνέλευση του τμήματος  Οικονομικών 

Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/07-05-2019): «Συνέργειες 

Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά 

σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικά του άρθρου 

12 «Γενικές διατάξεις λειτουργίας του ∆Ι.ΠΑ.Ε.». 

Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα του άρθ.2 «Ορισμοί», του άρθ.20 «Όργανα του Τμήματος», του άρθ.21 

«Συνέλευση Τμήματος», του άρθ.23 «Πρόεδρος Τμήματος», του άρθ.25 «Όργανα 

του Τομέα», του άρθ.26 «Γενική Συνέλευση Τομέα», και των παρ. 11 και 12 του 

άρθ.84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄». 

Την αριθμ.153348/Ζ1/15-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β΄/15-9-2017 «Τρόπος 

διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων 

οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών 



Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. , των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α΄ 

114)».  

Την αριθμ. πρωτ.426/06-07-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΕΙ46ΨΖ3Π-Α3Ψ) Προκήρυξη εκλογών 

για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους 

αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με 

θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως  31 Αυγούστου 2021. 

 

Τις κατατεθείσες αιτήσεις   υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν των μελών Ε.Τ.Ε.Π. 

α) την αριθ. πρωτ. ΔΦ 30/10706-13/07/2020 αίτηση της Βλαχομήτρου 

Αγγελικής μέλους ΕΤΕΠ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολή  

Οικονομίας και Διοίκησης  του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

 

β) την αριθ. πρωτ.  ΔΦ 30/10562-10/07/2020 αίτηση του Ελεκίδη Γεωργίου 

μέλους ΕΤΕΠ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολή  Οικονομίας και 

Διοίκησης  του ΔΙ.ΠΑ.Ε, 

 

εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων  ως προς την εκλογιμότητά τους, 

διαπιστώνει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, 

 

 

και ανακηρύσσει ως υποψηφίους: 

α) την Βλαχομήτρου Αγγελική μέλος ΕΤΕΠ του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών της Σχολής  Οικονομίας και Διοίκησης  του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

 

β) τον Ελεκίδη Γεώργιο μέλος ΕΤΕΠ  του τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

της Σχολής  Οικονομίας και Διοίκησης  του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η  20η Ιουλίου 2020 ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 10:00 έως 12:00. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις Σέρρες στο 

κτίριο της Διοίκησης. 

 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή 

 

1. Κούτλας Αντώνιος ως Πρόεδρος 

2. Ουρδούδη Βαία 

3. Μπάσιος Αθανά



 


