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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη (e:presence) οι Καθηγητές κ.κ. Ε. Βασιλάτος 
(Πρόεδρος), Γ. Αλογοσκούφης, Ν. Βέττας, Α. Βλάχου, Θ. Παλυβός, Η. Τζαβαλής, Α. 
Φιλιππόπουλος, οι Αναπληρωτές Καθηγητές κ.κ. Στ. Αρβανίτης, Σπ. Παγκράτης, οι Επίκουροι 
Καθηγητές Φ. Αντωνίου, Π. Βαρθαλίτης, Ι. Δενδραμής, Ελ. Ζαχαριάς, Β. Σαραντίδης.  
Συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη η εκπρόσωπος του ΕΤΕΠ κα Α.Ο. Μουρίκη. 
Δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι των φοιτητών. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι Καθηγητές κ.κ. Κ. Γάτσιος, Ε. Διοικητόπουλος, Ε. Κυριακοπούλου (άδεια άνευ 
αποδοχών), Π. Σακελλάρης (επιστημονική άδεια). 
 
Συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη (e:presence) η Γραμματέας: κα Φ. Σιγούρου. 
Tα πρακτικά καταγράφει η κα Μ. Μεταξά. 
 
Η συνεδρίαση της Συνέλευσης γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης (e:presence), σύμφωνα με την 
παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις»   (Α’ 45), όπως ισχύει, στη οποία αναφέρεται ότι: Τα συλλογικά όργανα είναι 
δυνατό να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη)» και την υπ' 
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 11991/24.02.2023 (ΦΕΚ 1076/24.02.2023, τ. Β'). 
 

Ημερήσια Διάταξη 

(Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2561/24.02.2023) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Επιλογή Εντεταλμένων Διδασκόντων, βάσει του άρθρου 173 του Ν. 
4957/2022, για τη διδασκαλία μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 
2022-2023 (αρ. προκήρυξης: 1559/03.02.2023). 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος: Υπενθυμίζεται ότι για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του 
Τμήματος κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023, δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 
1559/03.02.2023 (ΑΔΑ: ΡΘΗΡ469Β4Μ-ΖΣΞ) Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων 
Εντεταλμένων Διδασκόντων, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης (συνεδρία: 8η/02.02.2023) 
στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του 
υποχρεωτικού μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ», 2ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023. 

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ για την αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στατιστική ΙΙ», 2ου εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

 ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, για τη συνδιδασκαλία, κατά το ήμισυ, του μαθήματος 
επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ», 
4ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 
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Η Συνέλευση κατά την ίδια συνεδρία της (8η/02.02.2023) όρισε τριμελή Εισηγητική Επιτροπή 
για την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων αποτελούμενη από την κα Ανδριάνα 
Βλάχου, Καθηγήτρια, Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Στυλιανό Αρβανίτη, Αναπληρωτή 
Καθηγητή, Μέλος της και Ευάγγελο Διοικητόπουλο, Μέλος της. 
 
Η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 2462/22.02.2023 Εισηγητική 
Έκθεση  για την πλήρωση τριών θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει ως εξής: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Α) Για το γνωστικό αντικείμενο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, για την αυτοδύναμη 
διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ», 2ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η  εξής υποψηφιότητα:  

 
1.  Σ.I.  αρ. πρωτ.  2121/15.02.2023 
 

Β) Για το γνωστικό αντικείμενο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του 
υποχρεωτικού μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στατιστική ΙΙ», 2ου 
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι εξής 4 
υποψηφιότητες (αλφαβητικά):  
 

1.  Α.A.   αρ. πρωτ.  1983/14.02.2023 
2.  M.Κ.  αρ. πρωτ.  2171/16.02.2023 
3.  Π.Θ.  αρ. πρωτ.  1981/14.02.2023 
4.  Σ.Ι.  αρ. πρωτ.  2121/15.02.2023 

 
Γ) Για το γνωστικό αντικείμενο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, για τη συνδιδασκαλία, κατά το 
ήμισυ, του μαθήματος επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μαρξιστική 
Οικονομική ΙΙ», 4ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα οι εξής 3 υποψηφιότητες (αλφαβητικά):  
 

1.  Θ.Ζ.  αρ. πρωτ.  2120/15.02.2023 
2.  Κ.Ι.  αρ. πρωτ.  2220/17.02.2023 
3.  Τ.Χ.  αρ. πρωτ.  1632/06.02.2023 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», (Α΄ 141). 

2. Την υπ’αρ. πρωτ. 1559/03.02.2023  (ΑΔΑ: ΡΘΗΡ469Β4Μ-ΖΣΞ) Προκήρυξη Πλήρωσης τριών 

θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 

3. Την με αρ. πρωτ. 2462/22.02.2023 Έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Δεν υπάρχει υποψήφιος που να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την 
πλήρωση της θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ», 2ου 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Κατόπιν τούτου η πλήρωση της εν λόγω 
θέσης εντεταλμένου διδάσκοντος κηρύσσεται άγονη. 
 
2. Επιλέγει τον κ. ΜΠΙΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για πλήρωση θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα 
στο γνωστικό αντικείμενο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού 
μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Στατιστική ΙΙ», 2ου εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Ειδικότερα, στον εντεταλμένο διδάσκοντα ανατίθεται το 
κάτωθι διδακτικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4957/2022:  
α) η αυτοδύναμη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Στατιστική ΙΙ»,  4 ώρες την 
εβδομάδα, στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022 
- 2023, 
β) η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές τουλάχιστον δύο (2) ώρες την 
εβδομάδα,  
γ) η διοργάνωση εξετάσεων και η παράδοση βαθμολογιών για τις εξεταστικές περιόδους 
Ιουνίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2023. 
Η μηνιαία αποζημίωση του κ. Μπισιώτη για την εκτέλεση των καθηκόντων του ορίζεται ίση 
με το 33% της αντίστοιχης βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 173 του Ν. 4957/2022  
 
3. Επιλέγει τον κ. ΚΑΤΣΕΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ για την πλήρωση θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα 
στο γνωστικό αντικείμενο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, για τη συνδιδασκαλία, κατά το 
ήμισυ, του μαθήματος επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μαρξιστική 
Οικονομική ΙΙ», 4ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Ειδικότερα, στον 
εντεταλμένο διδάσκοντα ανατίθεται το κάτωθι διδακτικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 64 
του Ν. 4957/2022:  
α) η συνδιδασκαλία του μαθήματος επιλογής «Μαρξιστική Οικονομική  ΙΙ», 2 ώρες την 
εβδομάδα, στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022 
- 2023, 
β) η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές τουλάχιστον δύο (2) ώρες την 
εβδομάδα,  
γ) η διοργάνωση εξετάσεων και η παράδοση βαθμολογιών για τις εξεταστικές περιόδους 
Ιουνίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2023. 
Η μηνιαία αποζημίωση του κ. Ιωάννη Κατσελίδη για την εκτέλεση των καθηκόντων του 
ορίζεται ίση με το 22% της αντίστοιχης βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
* 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
* 

ΦΛΩΡΑ ΣΙΓΟΥΡΟΥ 

 
* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο Τμήμα 
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