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ΘΕΜΑ: Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ 

στη βαθμίδα του καθηγητή α’ βαθμίδας. 

 

Κύριε  Πρύτανη, 

σας γνωρίζουμε ότι το Εκλεκτορικό Σώμα στη συνεδρίασή του της 14 Ιουλίου 2020, ενώπιον της 
Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, αποφάσισε με ένδεκα (10) θετικές ψήφους σε σύνολο 
ένδεκα (11) μελών και παρόντων ένδεκα (11) μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και της ψηφοφορίας, 
την εκλογή της κας Στυλιανής Κωστοπούλου στη θέση του καθηγητή α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο 
«Περιφερειακή Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη» του Τομέα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών. 

Επιπλέον σας γνωρίζουμε τα εξής: 

H προκήρυξη της θέσης έγινε μετά από αίτηση της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος κας Στυλιανής 
Κωστοπούλου για εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή α’ βαθμίδας. 

H έναρξη διαδικασίας για την προκήρυξη της θέσης συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος με αριθμό 93/12-9-2019. 

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2444/31-12-2019, τ. Γ’ και η προθεσμία υποβολής 
υποψηφιοτήτων έληξε στις 17-3-2020. 

Υποψηφιότητα υπέβαλε εμπρόθεσμα η κα Στυλιανή Κωστοπούλου, η οποία και κατέθεσε τα από το νόμο 
οριζόμενα δικαιολογητικά και στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Η κα Κωστοπούλου Στυλιανή  διορίστηκε μετά από εξέλιξη με την αριθμ. 7827/19-2-2014 Πρυτανική Πράξη 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  317/14-3-2014 τ.Γ΄, σε οργανική θέση καθηγητή, στη βαθμίδα της μόνιμης 
αναπληρώτριας καθηγήτριας στον Τομέα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, επειδή είχε τα νόμιμα προσόντα. Ορκίστηκε 
και ανέλαβε καθήκοντα στις 4/4/2014.  Η εξέλιξη έγινε στο γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική 
Ανάπτυξη)» με προκήρυξη της θέσης στο  Φ.Ε.Κ. 1096/19-12-2011 τ.Γ΄. 

Θεσσαλονίκη, 30-Ιουλ-2020
Αριθμ.Πρωτ: 369
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Με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ.146/138/85779/Ζ2/26-5-2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1591/6-6-
2016 τ.Β΄ εγκρίθηκε η  μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου από «Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη» σε 
«Περιφερειακή Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη». 

Δεν υπήρξε προηγούμενη αρνητική κρίση για την εξέλιξη της κας Στυλιανής Κωστοπούλου στη βαθμίδα της 
καθηγήτριας α’ βαθμίδας. 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη συνεδρίασή της 104/30-4-2020 λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 του Ν. 4009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
και των παραγράφων 1 και 2  άρθρου 2 της ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225Β/31-1-2017), συγκρότησε το 
Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο, σύμφωνα με τη διάταξη τη παραγράφου 4(α) του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΥΑ 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225Β/31-1-2017), συνεδρίασε στις 26-5-2020 προκειμένου να ορίσει Τριμελή 
Εισηγητική Επιτροπή. 

 Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατέθεσε την εισηγητική της έκθεση στις 2-7-2020 (αριθμός πρωτοκόλλου 
εισερχομένου Τμήματος 327/2-7-2020). 

Το Εκλεκτορικό Σώμα συνεδρίασε ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις 14-
7-2020. 

Συνημμένα, σας στέλνουμε: 

- Απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με αριθμό 93/12-9-2019 με 
την έναρξη της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή α’ βαθμίδας στο γνωστικό 
αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη». 

- Αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με αριθμό 104/30-4-2020, 
με τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση της θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή α’ 
βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη». 

- Πρακτικό της συνεδρίασης της 26-5-2020 του Εκλεκτορικού Σώματος με τον ορισμό της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής 

-Πρακτικό της συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος της 14-7-2020 ενώπιον της Συνέλευσης του 
Τμήματος, για την κρίση των υποψηφίων. 

- την αίτηση και τα δικαιολογητικά της κας Στυλιανής Κωστοπούλου. 

 
 Με εκτίμηση 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 καθ.  Δημ. Κουσενίδης 
 
ΚΟΙΝΟΠ ΟΙΗ ΣΗ  

- Υποψήφια 
- Μέλη Συνέλευσης Τμήματος 
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