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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

          

 

Θεσσαλονίκη 5/7/2021 

Αρ. Πρωτ.: …..160….. 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ: Α) ΣΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και  

Β) ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Κ.Α.Ε.Τ.  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του  άρθρου 17 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) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «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.», 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 146/22-6-2021 (περ. 2.) προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη  ενός (1) εκπροσώπου με τον 

αναπληρωτή του, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας 

προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή του στη  

Γενική Συνέλευση της Σχολής και ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, 

του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Σχολής Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το 

σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της 

ακαδημαϊκής μονάδας για την κατά νόμο συμμετοχή του στην Κοσμητεία της 

Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2021  έως 31.8.2023. 

6. Την  υπ' αρίθμ 157/29-06-2021 αίτηση υποψηφιότητας του Γεώργιου Πατρώνα, 

μέλος ΕΕΠ του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.  
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Ανακηρύσσουμε 

Κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων 

εκλογιμότητας, τους παρακάτω υποψήφιους για τις θέσεις: 

1.Ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

(Ε.Ε.Π.)   στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,   

ως εκλόγιμο,  για την εκλογική διαδικασία της Πέμπτης 15/7/2021,  η οποία θα 

διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με το ειδικό πληροφοριακό σύστημα 

«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και κατά τις ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00. 

-Γεώργιος Πατρώνας, μέλος ΕΕΠ του τΜΕΤ. 

& 

2.Ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

(Ε.Ε.Π.)   στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

ως εκλόγιμο,  για την εκλογική διαδικασία της Πέμπτης 15/7/2021,  η οποία θα 

διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με το ειδικό πληροφοριακό σύστημα 

«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και κατά τις ώρες 11:00 π.μ. έως 13:00. 

-Γεώργιος Πατρώνας, μέλος ΕΕΠ του τΜΕΤ. 

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί,  στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της τριμελούς Εφορευτική Επιτροπής 

εκπροσωπώντας και τα μέλη 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Μέλος ΕΕΠ του τμ. ΜΕΤ 

 

   Η εφορευτική επιτροπή, τακτικά μέλη: 

 

1. Βασιλείου Βασίλειος, μέλος ΕΕΠ του τΜΕΤ,  Πρόεδρος. 

2. Λάιος Αθανάσιος, μέλος ΕΕΠ του τΜΕΤ. 

3. Σπυράκου Ευαγγελία, μέλος ΕΕΠ του τΜΕΤ. 
 
*Οι  υπογραφές  έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο  φυλάσσεται   στο αρχείο της Κοσμητείας 

 

Εσωτερική Διανομή 

- Πρυτανεία 
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