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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη,

28 Δεκεμβρίου 2021

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 28/12/2021 και ώρα 12:00 συνήλθε στην αίθουσα A η Εφορευτική
Επιτροπή – η οποία λογίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) – σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.
ε της με αριθμ.: 147084/Ζ1/16-11-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021), που ορίστηκε με την υπ΄
αριθμ. πρωτ.: 36460/22-12-2021 Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ (ΑΔΑ:Ψ9Κ746Ψ8ΧΒ-5ΓΘ).

ΘΕΜΑ 1: Ανάδειξη Προέδρου Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας
με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών
του ΕΔΙΠ, στη Σύγκλητο
Κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, Πρόεδρος αναδεικνύεται ο
Θεόδωρος Βαβούρας, ΕΔΙΠ Τμήματος Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική
ψηφοφορία για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του ΕΔΙΠ, στη
Σύγκλητο
ο Θεόδωρος Βαβούρας, ΕΔΙΠ Τμήματος Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας.

ΘΕΜΑ 3: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον
αναπληρωτή του, των μελών του ΕΔΙΠ, στη Σύγκλητο
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Ανακηρύσσονται, οι παρακάτω υποψήφιοι, κατ’ αλφαβητική σειρά, ως εξής:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
2. ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που
έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των
υποψηφίων υποβάλλονται, εγγράφως, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2)
εργάσιμες ημέρες, πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή/ΟΔΕ
αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί
αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του
Ιδρύματος μέσα στην ίδια προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος
και θα τοιχοκολληθεί στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης «Κ.
Καραθεοδωρή».

Η Εφορευτική Επιτροπή ΕΔΙΠ/του ΑΠΘ

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΧΟΥΔΗΣ
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3. ΚΟΛΙΑΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
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