
ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ/ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της  Σχολής Επιστημών της 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

Σήμερα, Παρασκευή 03.02.2023 στις 18:00, το Όργανο Διενέργειας Εκλογών 
(Ο.Δ.Ε.) που ορίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 535/11.01.2023 και 883/16.01.2023 
Αποφάσεις της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΧ9Ζ469Β7Λ 
– ΞΩΓ και 6ΒΧΝ469Β7Λ – Ε4Ω) για την ανάδειξη εκπροσώπων των 
φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνήλθε 
προκειμένου να συντάξει το Πρακτικό Εκλογής βάσει των εξαγομένων του 
συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

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

 Νικολέτα Παλαβίδη, Πρόεδρος
 Παναγιώτης Σταυρακόπουλος,
 Νικόλαος Θεοχάρης

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

Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά κατά το χρονικό διάστημα από 
09:00 έως και 17:30, κατόπιν παράτασης, και  δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισήγαγε το απαραίτητο κρυπτογραφικό κλειδί 
Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» να προβεί 
στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των 
φοιτητών/φοιτητριών στη   Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της  Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 123024/Ζ1/06.10.2022  (ΦΕΚ 
5220/07.10.2022, τ. Β’).

Σύμφωνα  με τον  κατάλογο εκλογέων δικαίωμα ψήφου έχουν 1.065 φοιτητές 
και φοιτήτριες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων όλων των κύκλων 
σπουδών.
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Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που εξήχθησαν 
από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» σύμφωνα και με τη σχετική αναφορά 
που επισυνάπτεται, έχουν ως εξής:

Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: 1065
Αριθμός ψηφισάντων: 81
Αριθμός έγκυρων ψήφων: 81
Αριθμός λευκών ψήφων: 0
Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Αντώναρος Παναγιώτης: 76 
Αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε η κ. Παπαγεωργίου Μαρία: 5

Βάσει των ανωτέρω η τελική κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής:

1. Αντώναρος Παναγιώτης του Ιωάννη,  Α’ κύκλος σπουδών, 76 ψήφοι
2. Παπαγεωργίου Μαρία του Ιωάννη, Β’ κύκλος σπουδών, 5 ψήφοι

Τελικώς, βάσει όλων των ανωτέρω, καθώς και σύμφωνα με 

 τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141) και ιδίως του άρθρου 29 αυτού 
και

 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/6.10.2022  κοινής απόφασης των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 5220),

εκπρόσωποι των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου εκλέγονται οι εξής:

Α’ κύκλος σπουδών
Αντώναρος Παναγιώτης του Ιωάννη

Β’ κύκλος σπουδών
Παπαγεωργίου Μαρία του Ιωάννη

Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η Πρόεδρος

Παλαβίδη Νικολέτα
 

Τα Μέλη

Σταυρακόπουλος Παναγιώτης                                           Θεοχάρης Νικόλαος
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