
          

 
ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 
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            Θεζζαλονίκη 4-5-2020 
                 Αριθ. πρωη.:   581    
   

     
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΛΟΓΧΝ / ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ 

ΓΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  
 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ κε ηίηιν «Δξγαζηήξην Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο» 

 ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ 

ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ Σπνπδώλ 

κε ηξηεηή ζεηεία  

 
 

Η Πρόεδρος  

ηοσ Σμήμαηος Βαλκανικών, λαβικών και Αναηολικών ποσδών 

 
Έρνληαο ππόςε: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4485/2017 (Α’ 114)  

β) ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 153348/Ε1 Υ.Α. (ΦΔΚ 3255/Β’ 15.09.2017) 

γ) ηελ ππ’ αξηζ. 15/9-3-2016 απόθαζε ζπλεδξίαζεο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο  Βαιθαληθώλ, 

Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 38/29-3-2016 απόθαζε έθηαθηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  

δ) ηελ ππ’ αξηζ. 3581/31-3-2016 (η. Β’ 905/4-4-2016) Απόθαζε ίδξπζεο Δξγαζηεξίνπ κε ηίηιν: 

«Δξγαζηήξην Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο» ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ 

Σπνπδώλ ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

θαη θαζνξηζκνύ ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ Καλνληζκνύ 

                             
                          ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 
1. Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε κέινπο ηνπ Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο αληηζηνίρνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ζε ζέζε Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηνπ Τκήκαηνο 

Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πεξηθεξεηαθώλ Σπνπδώλ κε ζεηεία ηξηώλ (3) εηώλ πνπ ζα εθθηλεί από ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο Πξάμεο.  

2. Οξίδεη σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ ηελ Γεσηέρα 1 Ιοσνίοσ 2020 θαη ώρα από 

10:00 έως 12:00 ζε ρώξνπο ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ 

Σπνπδώλ. 

3. Ζ εθινγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην λόκν θαη ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 

ξπζκηζηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πεξί έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ Covid -19 

4. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρνπλ όια 

ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο κε αληίζηνηρν γλσζηηθό αληηθείκελν. 

5. Γηεπζπληήο εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ απαηηνύκελε πιεηνςεθία ησλ 

έγθπξσλ ςήθσλ. Αλ θαλέλαο ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απαηηνύκελε πιεηνςεθία, ε 

ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα εκέξα κεηαμύ ησλ δύν (2) πξώησλ ζε ςήθνπο 

ππνςεθίσλ, νπόηε θαη εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο. 

Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε από ηνλ επηθεθαιήο ηεο νηθίαο αθαδεκατθήο 

κνλάδαο παξνπζία ησλ ηζνςεθηζάλησλ. 



          
6. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο κέρξη θαη 

ηελ Γεσηέρα 18 Μαΐοσ 2020 θαη ώρα 14:00, κε θαηάζεζε ππνγεγξακκέλεο αίηεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή, ζπλνδεία βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ 

θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

7. Ζ παξνύζα Πξνθήξπμε / Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο λα δεκνζηεπζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Βαιθαληθώλ, Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ θαη λα 

θνηλνπνηεζεί  ζε όια ηα κέιε πνπ ππεξεηνύλ ζε ζέζεηο ηνπ Γ.Δ.Π. θαη κεηέρνπλ ζηε 

Σπλέιεπζε ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο. 

 

 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

 

 

 ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΣΙΜΠΙΡΙΓΟΤ ΦΧΣΔΙΝΗ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


