
 

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ 

 

 

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα, Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η 

εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο με βάση την αριθμ. 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-

2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών του Τμήματος 

Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής συνεδρίασαν και 

διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά (αφού ελήφθησαν υπόψη και οι ενστάσεις της υποψήφιας 

διδάκτορος dmw00017). Τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγαν τα απαραίτητα 

κρυπτογραφικά κλειδιά ψηφοφορίας. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα 

ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών του Τμήματος Μαιευτικής, τα οποία έχουν ως εξής: 

Αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : 3 

Αριθμός των ψηφισάντων : 114 

Αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: 114 

• Η υποψήφια ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ για τη θέση του εκπροσώπου των 

φοιτητών (πρώτου κύκλου σπουδών) έλαβε από τους εκλογείς 58 έγκυρες ψήφους, συνεπώς, εκλέγεται 

ως εκπρόσωπος των φοιτητών στο Τμήμα Μαιευτικής (άρθρο 8, παρ.6 Απόφαση 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 

5220/τ.Β΄/07-10-2022). 

• Η υποψήφια ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών (πρώτου 

κύκλου σπουδών) έλαβε από τους εκλογείς 52 έγκυρες ψήφους, συνεπώς, εκλέγεται ως 

αναπληρωματική εκπρόσωπος των φοιτητών στο Τμήμα Μαιευτικής (άρθρο 8, παρ.6 Απόφαση 

123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022). 

• Η υποψήφια ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών (τρίτου 

κύκλου σπουδών) έλαβε από τους εκλογείς 4 έγκυρες ψήφους, συνεπώς, εκλέγεται ως εκπρόσωπος των 

φοιτητών στο Τμήμα Μαιευτικής (άρθρο 8, παρ.6 Απόφαση 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-

2022). 

 

 



 

 

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή 

1) ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ   

2) ΑΣΠΡΟΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ   

3) ΒΡΑΧΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

 
 
Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μαιευτικής καθώς και στην κεντρική 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 


