
 
 

 

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ/ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη   Συνέλευση του Τμήματος  
Kοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της  Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ                                                                                    

 

Σήμερα, Δευτέρα 13.02.2022, στις 10.00΄ π.μ.  το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που 

ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 1912/26.01.2023 Απόφαση της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (ΑΔΑ:ΡΤΙΨ469Β7Λ-ΚΥΟ) για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών 

στη   Συνέλευση του Τμήματος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της  Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνήλθε προκειμένου  

− να ελέγξει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και συγκεκριμένα αν 

συντρέχουν στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας και 

δεν υφίστανται κωλύματα εκλογιμότητας,  

− να ανακηρύξει τους/τις υποψήφιους/ες και  

− να συντάξει το ενιαίο ψηφοδέλτιο  

για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη   Συνέλευση του Τμήματος  

Kοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

 

Παρόντες είναι τα μέλη του Ο.Δ.Ε. κ.κ.: 

• Γιαγλή Αφροδίτη, Πρόεδρος 

• Κατωγιάννη Αθηνά, μέλος 

• Μπιλιανού Μαρία , μέλος 
 

Αφού η Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, ξεκινά η συνεδρίαση. 

  

Το Ο.Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 28, 29, 42 και 76  του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141)  «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 

2. Την υπό στοιχεία 123024/Ζ1/6.10.2022  «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των 

μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και 

λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των 

εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών 

στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»  κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 5220) 



3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 721/13.01.2023 «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 

εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη   Συνέλευση του Τμήματος  Kοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της  Σχολής κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΨΧΗΞ469Β7Λ-3Β5) 

4. Το με αριθμ. πρωτ. 3071/10.02.2023 έγγραφο της Πρυτάνισσας του Ιδρύματος, 

Καθηγήτριας Χ. Βιτσιλάκη, με το οποίο διαβιβάσθηκε στο Ο.Δ.Ε. η υποψηφιότητα 

που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά έως τη λήξη της προβλεπόμενης στην ως ανωτέρω 

προκήρυξη προθεσμίας 

5. Το ειδικό πρωτόκολλο που έχει συνταχθεί από το Ο.Δ.Ε. και από το οποίο προκύπτει 

η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας  

 

Α. Ελέγχει την υποβληθείσα υποψηφιότητα και ομόφωνα διαπιστώνει ότι για την 

υποβληθείσα υποψηφιότητα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, δεν συντρέχει κώλυμα 

εκλογιμότητας. 

 

1.Νοτοπούλου Ευγενία του Βασιλείου με Α.Μ. 151/2019146 – (Α΄ κύκλος σπουδών) 

 

Β. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Ο.Δ.Ε. αποφασίζει ομόφωνα και ανακηρύσσει 

υποψήφια για την εκλογή ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη   

Συνέλευση του Τμήματος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας την κάτωθι  με αριθμό 

πρωτοκόλλου της υποψηφιότητας: 

 

1.Νοτοπούλου Ευγενία του Βασιλείου,  αριθμ. πρωτ. Αρ.πρωτ. 11/16.01.2023, κύκλος σπουδών 
(Α΄) 

 

Γ. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων το Ο.Δ.Ε. συντάσσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο που 
περιλαμβάνει την υποψήφια που έχει ανακηρυχθεί από τον Α΄ κύκλο σπουδών, ως εξής: 

 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

1. Νοτοπούλου Ευγενία του Βασιλείου, (Α΄ κύκλος σπουδών) 



 

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρας 11.00΄π.μ. ολοκληρώθηκαν τα θέματα και λύεται η 
συνεδρίαση του Ο.Δ.Ε. 

 

 Ο Πρόεδρος 

 

 

Γιαγλή Αφροδίτη 

  

 

Τα Μέλη 

 

 

                        Κατωγιάννη Αθηνά                                                               Μπιλιανού Μαρία 

                                                 

 


