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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

για  δφο (2) θζςεισ Ακαδημαϊκών Τποτρόφων ςφμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 

 
Σο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν προκειμζνου να καλφψει διδακτικζσ ανάγκεσ του Σμιματοσ Διεκνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, όπωσ αιτιολογθμζνα προκφπτει από 

τθν με θμερομθνία 09.03.2023 απόφαςθ τθσ 13
ησ

 ςυνεδρίαςησ τησ υνζλευςησ του Σμήματοσ, ενδιαφζρεται 

να προςλάβει  Ακαδθμαϊκοφσ Τποτρόφουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 466 του Ν.4957/2022, για τθν 

αυτοδφναμθ διδαςκαλία των παρακάτω μακθμάτων  του Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν του 

Σμιματοσ, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2022-2023: 

 

Μία (1) θζςη για τθν ςυνδιδαςκαλία του υποχρεωτικοφ μακιματοσ κορμοφ «Διεθνήσ Οικονομική», 4
ου

 

εξαμινου, 

Μία (1) θζςη για τθν ςυνδιδαςκαλία του μακιματοσ επιλογισ «Θζματα Διεθνοφσ Οικονομίασ», 6
ου

 εξαμινου 

 

Οι ενδιαφερόμενεσ/οι παρακαλοφνται να κατακζςουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μζχρι την Σετάρτη  15 

Μαρτίου  2023, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Γραμματείασ deossecr@aueb.gr τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

 

1. αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  
2. πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα, 
3. ςυνοπτικό υπόμνθμα εργαςιϊν (δεν απαιτοφνται οι εργαςίεσ), 
4. Αντίγραφα Σίτλων πουδϊν *αν οι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν χορθγθκεί από Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ, 

ακολουκείται θ διαδικαςία των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 
141)] 

5. βεβαίωςθ διδακτικισ εμπειρίασ, εφόςον υπάρχει. 
 
Η/Ο υποψιφια/οσ, που τελικά κα επιλεγεί κα ςυνάψει ςφμβαςθ ωσ Ακαδθμαϊκόσ Τπότροφοσ, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ του νόμου. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο τθλζφωνο 210 8203107. 

Σο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν δεςμεφεται να εξαςφαλίηει ίςεσ ευκαιρίεσ και δικαιϊματα ςτθν εργαςία 
και ςτθν εκπαίδευςθ. 
 
Η παροφςα αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν,  του Σμιματοσ και του 
Προγράμματοσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 

 
Ο Πρφτανθσ 

 

 

Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ
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