
1 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

Κοσμήτορας: Καθηγητής Αθανάσιος Ζέρβας 

Τηλ. 2310891329  e-mail: a-zervas@uom.edu.gr 

 

Πληροφορίες: Δημήτριος Κατσούκας                          Θεσσαλονίκη   1/7/2021 

Τηλ. 2310891248  fax: 2310891280                            Αριθμ. Πρωτ.: …158….. 

e-mail:katsukas@uom.gr 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τα  άρθρα 17 και 18  του  ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017).  

2. 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).  

3. 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).  

4. τις διατάξεις της  αριθµ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2358/03.06.2021) Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση «Καθορισµός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της 

εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργα-

να 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.» 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 146/22-06-2021 προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, του Εργα-

στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το σύνολο των υπηρετού-

ντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας για  

α) την κατά νόμο συμμετοχή του στη  Γενική Συνέλευση της Σχολής και  

β) για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του της ίδιας κατηγορίας 

(Ε.ΔΙ.Π.) για την κατά νόμο συμμετοχή του στην Κοσμητεία της Σχολής για το χρονικό 

διάστημα από 1.9.2021  έως 31.8.2023. 
 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ 
 

Τριμελή (3) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για τη διεξα-

γωγή της εκλογικής διαδικασίας* για την ανάδειξη: 

α) ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη  Γενική Συνέλευση της Σχολής και  

β)  ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας, για την κατά νόμο συμμετοχή του στην Κοσμητεία της Σχολής  

και για το χρονικό διάστημα από 1.9.2021  έως 31.8.2023 ως εξής:  
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Τακτικά μέλη 

1.Λεύκος Ιωάννης, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Ε.Κ.Π., ως Πρόεδρος 

2.Τσιρίκας Αθανάσιος, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Ε.Κ.Π. 

3.Μάστορας Θεόδωρος, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Εφ. Πληροφορικής 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1.Γιαμοπούλου Παρασκευή, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Μ.Ε.Τ. 

2.Παμπούρη Αναστασία, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Ε.Κ.Π. 

3.Καρατσιώρη Μαριάνθη, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Ε.Κ.Π. 
 

 

Ο Κοσμήτορας 

 

 

Αθανάσιος Ζέρβας 

Καθηγητής 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

-Τακτικά Μέλη 

-Αναπληρωματικά Μέλη 

 

Εσωτερική Διανομή 

- Πρυτανεία 

- Διεύθυνση Διοικητικού 

- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεκμηρίωσης 

- Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 

 

 

 

 

 

 

 

* ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών έχει ορισθεί η  Πέμπτη 15/7/2021 και ώρα από 

11:00 π.μ. έως 13:00. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και η εκλογική διαδικασία θα διε-

ξαχθεί µε ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται 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). 
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