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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 14.01.2022 και ώρα 19:30 συνήλθε με τηλεδιάσκεψη η Εφορευτική Επιτροπή – 

η οποία λογίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) – σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ε της με αριθμ. 

147084/Ζ1/16.11.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19.11.2021), που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

271/23.12.2021 Πράξη της Προέδρου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της 

Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω84Τ469Β7Ι-

11Ζ). 

 

ΘΕΜΑ 1: Ανάδειξη Προέδρου Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με 

ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» για 

την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού, στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής 

Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα 

από την ημερομηνία ανάδειξης έως 31.08.2022. 

 

Κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, Πρόεδρος αναδεικνύεται η Δέσποινα 

Δημητριάδου, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία 

μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»  για την ανάδειξη εκπροσώπου, 

με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στη Συνέλευση του 

Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάδειξης 

έως 31.08.2022. 

 

Ορίζεται η Δέσποινα Δημητριάδου, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 



ΘΕΜΑ 3: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον 

αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στη Συνέλευση του Τμήματος 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάδειξης έως 

31.08.2022. 

Κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας 

ανακηρύσσεται ως μοναδικός υποψήφιος για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των 

μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάδειξης έως 31.08.2022 ο: 

1.  Γεώργιος Μπορόβας. 

 
Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων στον υποψήφιο που έχει 

ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων 

υποβάλλονται, εγγράφως, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες, 

πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή/ΟΔΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ 

αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον 

πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο της Σχολής μέσα στην ίδια προθεσμία, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος        και θα 

τοιχοκολληθεί στη Γραμματεία της Τμήματος. 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ανάδειξη εκπροσώπου των 

μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής 

Οικονομικών και Περιφερειακών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Η Πρόεδρος     Τα μέλη 
 
                   Δέσποινα Δημητριάδου   Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Στεφανία 
 
 
       Νηστικάκης Μιχαήλ 
 
  

(Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο τηρείται στο αρχείο της Ο.Δ.Ε.) 


