
 

ΦΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

 
                           Θεζζαινλίθε  18.6.2021 

                                Αξηζ. πξση.:     559 

  

  

      

 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΛΟΓΩΝ 

 

Γηα ηελ αλάδεημε ελόο (1) εθπξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, από ην Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό 

Πξνζσπηθό (Δ.Δ.Π.) ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, από ην ζύλνιν ησλ ππεξεηνύλησλ κειώλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνύ ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο γηα ηελ θαηά λόκν ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Σπλέιεπζε ηνπ 

Τκήκαηνο  

 

 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-9-2021 έσο 31-8-2022 

 

                  

 

    Η Πρόεδρος 

ηοσ Σμήμαηος Βαλκανικών, λαβικών και Αναηολικών ποσδών 

ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας 

 

Έρνληαο ππόςε: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4485/2017 (Α’ 114)  

β) ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ππ’ αξηζ. 153348/Ε1 Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Β’ 3255/15.09.2017)  

γ) ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ππ’ αξηζ. 191014/Ε1 Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Β’ 3969/13.11.2017)  

δ) ηελ αξηζκ. 60944/Ε1/28-5-2021 ΥΑ (ΦΔΚ 2358/η Β΄/3-6-2021) 

ε) ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/ηΑ΄/13-7-2010)  

 

  

                      

                        ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ελόο (1) εθπξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, από ην Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό 

Πξνζσπηθό Δ.Δ.Π.) ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, από ην ζύλνιν ησλ ππεξεηνύλησλ κειώλ ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνύ ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο, γηα ηελ θαηά λόκν ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ζηε Σπλέιεπζε ηνπ 

Τκήκαηνο γηα εηήζηα ζεηεία, ήηνη από 1-9-2021 έσο 31-08-2022.  

 

Ζ εθινγηθή δηαδηθαζία, κε ειεθηξνληθή ςήθν, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ εηδηθνύ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο «Ψεθηαθή θάιπε ΕΔΥΣ».  

Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 8η Ιοσλίοσ 2021 ημέρα 

Πέμπηη και ώρα από 12:00 έως 13:00   

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΧΕΑ469Β7Ι-ΣΥΖ



 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο, κε θαηάζεζε ππνγεγξακκέλεο 

αίηεζεο, ζην Τκήκα Πξσηνθόιινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο, κέρξη ηελ 

Παραζκεσή 25 Ιοσνίοσ 2021, ώρα 14:00 

Δθιόγηκα είλαη ηα κέιε ηνπ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Δ.Π.) πνπ ππεξεηνύλ ζην 

Τκήκα Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

 

  Ζ Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο  

 

 

  Καζεγήηξηα Τζηκπηξίδνπ Φσηεηλή 

 

 

 

 

 

Δζωηερική Γιανομή 

- Μέιε ΔΔΠ ΒΣΑΣ 

- Γξαθείν Πξπηαλείαο 

- Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ 

 

ΑΔΑ: 9ΧΕΑ469Β7Ι-ΣΥΖ
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