
 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
                           Θεσσαλονίκη  10.12.2021 
                                Αριθ. πρωτ.:    235 
  
  

      
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 
Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για να συμμετέχει στην Συνέλευση του Τμήματος από το σύνολο των 
υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος  

 
        για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάδειξής τους έως 31-8-2022 

 
                  

 
    Η Πρόεδρος 

του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)  
β) την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 3255/τΒ΄/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3969/τΒ΄/13-11-2017)  
γ) Την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/19.11.2021 απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 5364/τ. Β΄) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή 
οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
δ) Το άρθρο 76 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 184/τ. Α΄). 
ε) την αριθμ πρωτ. 559/18-6-2021 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με 
τον αναπληρωτή του, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος η οποία δεν 
ολοκληρώθηκε εξ αιτίας ακύρωσης της εκλογικής διαδικασίας, λόγω των παραιτήσεων των μελών 
της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής και των αναπληρωτών τους  
 
                      

                        ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας  
προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας, για την κατά νόμο συμμετοχή του/της στη Συνέλευση του 
Τμήματος για ετήσια θητεία, ήτοι από εκλογή τους έως 31-08-2022.  
 
 

ΑΔΑ: ΩΗ3Ε469Β7Ι-Μ4Υ



Η εκλογική διαδικασία, με ηλεκτρονική ψήφο, πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού 
συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».  
Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα από 12:00 έως 13:00   
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγγράφως, με κατάθεση υπογεγραμμένης αίτησης, στη 
Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  του Πανεπιστημίου την 
υποψηφιότητά τους, μέχρι την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00 
Εκλόγιμα είναι τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στο Τμήμα 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
 

  Η Πρόεδρος του Τμήματος * 
 
 

  Καθηγήτρια Τσιμπιρίδου Φωτεινή 
 
 
 
*Η υπογραφή έχει τεθεί στην πρωτότυπη προκήρυξη εκλογών που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας. 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 

- Μέλη ΕΕΠ ΒΣΑΣ 
- Γραφείο Πρυτανείας 
- Διεύθυνση Διοικητικού 

 

ΑΔΑ: ΩΗ3Ε469Β7Ι-Μ4Υ


		2021-12-10T12:46:23+0200
	Athens




