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ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

Θεζζαλονίκη  26-6-2020  

Αριθ. Πρωη.: 137  

 

Προς :   

Σα κέιε ΓΔΠ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

πνπδψλ  

       

Κοιν.:  Πξχηαλε ηνπ 

             Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

Γηα ηελ αλάδεημε Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-9-2020 έσο 31-8-2023 

θαη 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Γηα ηελ εθινγή Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

Ο Κοζμήηορας ηης τολής Οικονομικών και Περιθερειακών ποσδών ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας  

 

έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄ 114) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4690/2020 (ΦΔΚ Α΄104) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 4692/2020 (ΦΔΚ Α΄111) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 77561/Ε1/19-6-2020 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 

Β΄2481/22-6-2020) «Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πξχηαλε 

θαη ησλ Αληηπξπηάλεσλ ησλ Α.Δ.Η., ησλ κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ ησλ 
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Α.Δ.Η., θαζψο θαη ησλ Γηεπζπληψλ Κιηληθψλ, Δξγαζηεξίσλ θαη Μνπζείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ κνλάδσλ ησλ Α.Δ.Η.» 

5. Σν γεγνλφο φηη ε ζεηεία ηεο ππεξεηνχζαο Κνζκήηνξνο ιήγεη ηελ 31-8-2020 

6. Σν αξηζκ. ΦΔΚ 578/η. Τ.Ο.Γ.Γ./10-10-2018 ζην νπνίν δεκνζηεχηεθε ε αξηζκ. 783/2-10-2018 

πξάμε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πεξί εθινγήο Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, κε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεηείαο 31-8-2020 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112/13-7-2010) – Δλίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη  πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 

1. Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ζεηεία ηξηψλ εηψλ (απφ 1.9.2020 έσο 

31.8.2023),  

2. Οξίδεη σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ ηελ Πέμπηη 16 Ιοσλίοσ 2020 θαη φηη νη 

εθινγείο αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα απφ 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

3. Ζ εθινγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεθηξνληθή ςήθν κέζσ ηνπ εηδηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο «ΕΔΤ» 

4. ε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ρξεηαζζεί επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία, απηή ζα ιάβεη ρψξα ηελ 

ακέζσο επφκελε εκέξα, Παραζκεσή 17 Ιοσλίοσ 2020, θαη ψξα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ μ.. 

5. Δθιφγηκνη είλαη νη Καζεγεηέο πξψηεο βαζκίδαο θαη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο ηεο νηθείαο 

ρνιήο, πιήξνπο απαζρφιεζεο, πνπ έρνπλ ππφινηπν ππεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ 

θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

6. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηελ 

ππνςεθηφηεηά ηνπο μέτρι και ηην Σεηάρηη 8 Ιοσλίοσ (ώρα 14:00) κε απνζηνιή 

ππνγεγξακκέλεο αίηεζεο ζηε Γξακκαηεία ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (θ. Υξπζάλζε Οηθνλφκνπ, email 

chrisik@uom.edu.gr).  Με ηελ αίηεζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο απνζηέιιεηαη θαη πιήξεο 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε  ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο. 

7.Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο λα δεκνζηεπζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ θαη λα 

θνηλνπνηεζεί  ζε φια ηα κέιε πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο ηνπ Γ.Δ.Π. ηεο νηθείαο ρνιήο. 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω3ΟΜ469Β7Ι-Μ94



3 
 

    Ο Κνζκήηνξαο 

 

                                            Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο 

   Καζεγεηήο Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

  

 Εσωτερική Διανομή 

- Γξαθείν Πξπηαλείαο 

- Γξακκαηεία πγθιήηνπ 

- Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

- Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ 

- Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ 
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