
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
                           Θεσσαλονίκη  30.07.2021 
                                Αριθ. πρωτ.:     1426 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

  
Προς:  Τα υπηρετούντα μέλη του  

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

      
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 
Για την ανάδειξη ενός/μίας (1) εκπροσώπου  

του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του/της 
από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της 

ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή τους στη Συνέλευση του Τμήματος  
 

για το χρονικό διάστημα από 1.09.2021 έως 31.8.2022 
 

και  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την εκλογή ενός /μίας (1) εκπροσώπου  
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του/της 

από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της 
ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή τους στη Συνέλευση του Τμήματος  

για το χρονικό διάστημα από 1.09.2021 έως 31.8.2022 
 

 
Ο Πρόεδρος 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)  
β) τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1 Απόφασης του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3255/15.09.2017)  
γ) τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 191014/Ζ1 Απόφασης του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3969/13.11.2017) και 
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δ) τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 60944/Ζ1/2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 2358/03.06.2021) «Καθορισμός του 
τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης 
των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και 
των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών στα 
συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους 
ακαδημαϊκών μονάδων τους. 

 
 
                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
1. Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του/της, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της 

οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας, για την κατά νόμο συμμετοχή 

τους στη Συνέλευση του Τμήματος για ετήσια θητεία, ήτοι από 1.09.2021 έως 31.08.2022.  

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα από 

09:00 έως 13:00. 

3. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων της οικείας 

ειδικής κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί µέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος µε 

την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρίας του ελληνικού δηµοσίου µε 

την επωνυµία: «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε). 

4. Εκλόγιμα είναι τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που 

υπηρετούν στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι 

την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, με υποβολή υπογεγραμμένης αίτησης στο 

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

6. Η παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση να δημοσιευθεί στην οικεία ιστοσελίδα και να 

κοινοποιηθεί  σε όλα τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

που υπηρετούν στο οικείο Τμήμα. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

(*) 

 

 

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ  

 
 
 

(*):  Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας. 

 
Εσωτερική Διανομή 

- Γραφείο Πρυτανείας 

- Κοσμητεία οικείας Σχολής 

- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

- Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης 

- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεκμηρίωσης 
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