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Θεσσαλονίκη 16.6.2022 

 

Αριθ. Πρωτ. 4580 

 

 

 
ΠΡΟΣ:  

Τον Κοσμήτορα της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Καθηγητή ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΖΕΡΒΑ 

 ΚΟΙΝ.:  

Τα μέλη ΔΕΠ  

του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

της Σχολής Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

με διετή θητεία για το χρονικό διάστημα από 1.9.2022 έως 31.8.2024 

 

και 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

Ο Πρύτανης  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

έχοντας υπόψη:  

 

 
1. Την υπ΄ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (Β΄ 3255), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 
191014/Ζ1/7.11.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 
3969). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες 
διατάξεις», όπως ισχύει.  

4. Tην υπ΄αριθμ. 77561/Ζ1/19.6.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., 
των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των 
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Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481). 

5. Την αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (Β΄2358) Κοινή Υπουργική Απόφαση «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.» 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».  

7. Την αριθμ. 5204/11.11.2021 (Β΄5244) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: 
«Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ».  

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 147084/Ζ1/19.11.2021 των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Υπουργού Επικρατείας (Β΄ 5364) «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. 

9. 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» (Α΄ 184). 

10. Το π.δ. 88/2013 (Α΄129) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση – συγκρότηση σχολών».  

11. Την αριθμ. 5459/23-07-2020 διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη εκλογής Κοσμήτορα της 
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (ΥΟΔΔ΄ 593).   

12. Την αριθ. 5455/23.7.2020 διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη «Εκλογή Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» 
(ΥΟΔΔ΄ 575).  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
 

1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 

Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με διετή θητεία [για το χρονικό 

διάστημα από 1.9.2022 έως 31.8.2024]. 

 

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 13/7/2022 από  ώρα 

10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. Σε περίπτωση που κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων, για κάποια από τις δύο ή και για τις δύο 

θέσεις, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική ψηφοφορία την αμέσως επόμενη εργάσιμη 

μέρα ήτοι την Πέμπτη 14/07/2022 από ώρα 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. Η ψηφοφορία είναι 

άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και του 
ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ του  Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 

3. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι 

και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 (ώρα 14:00) με κατάθεση ενυπόγραφης αίτησης στη 

Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 

κατατίθενται: α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, β) Φ/Α 

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 

1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι «Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου 

κωλύματα εκλογιμότητας και δεν τελώ σε αναστολή άσκησης καθηκόντων». Εναλλακτικά 

επιτρέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω εγγράφων (σε μορφή αρχείου .pdf) στο 

email του Γραμματέως της Κοσμητείας  katsukas@uom.edu.gr. 
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Η παρούσα Προκήρυξη - Πρόσκληση να δημοσιευτεί, με ευθύνη του Τμήματος Στατιστικής, 

Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 
 

 

  
Ο Πρύτανης 

 
 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
 Καθηγητής 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
- Γραφείο Πρυτανείας  

- Γραμματεία Συγκλήτου   

- Τμήμα Δ.Ε.Σ 

- Διεύθυνση Διοικητικού  

- Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής 
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