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ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΘ 

 

Στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος 
Κινηματογράφου ΑΠΘ, που πραγματοποιήθηκε σε χώρο του Τμήματος την Δευτέρα 16 
Μαΐου του 2022 (15:25 με 18:35), συζητήθηκε το θέμα της υφαρπαγής της επίσημης 
σφραγίδας του συλλόγου, από μέλος αυτού, και η άρνηση παράδοσης της προς την 
εφορευτική επιτροπή, που εκλέχθηκε μέσω αυτής της συνελεύσεως, για την διεκπεραίωση 
των απαραίτητων εκλογικών διαδικασιών. Εν όψη των φοιτητικών εκλογών, και 
συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι δεν υπάρχει εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο, για τον 
συντονισμό και την εκπροσώπηση του φοιτητικού μας σώματος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
κατόπιν εκτεταμένων συζητήσεων, αποφάσισε τα εξής: 

• Την ακύρωση της ισχύς της μέχρι πρότινος επίσημης σφραγίδας του φοιτητικού μας 
συλλόγου, για την διασφάλιση της εγκυρότητας των μελλοντικών αποφάσεων και 
των επίσημων εγγράφων αυτού του θεσμικού μας οργάνου.  

• Την έκδοση νέας επίσημης σφραγίδας, και την φύλαξη της από την εφορευτική 
επιτροπή που εκλέχθηκε στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, εωσότου 
εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.  

• Την προκήρυξη νέας Γενικής Συνέλευσης, για την Τετάρτη 18 Μαΐου στις 15:00, με 
σκοπό να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι, να συνταχθούν τα ψηφοδέλτια, και να 
οριστεί ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των εκλογών (που δεν θα γίνουν την 
Τετάρτη 18 Μαΐου λόγω ελλιπούς προετοιμασίας).  

Η εφορευτική επιτροπή, όπως αυτή ψηφίστηκε από τα μέλη του φοιτητικού συλλόγου 
στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, απαρτίζεται από τρία κύρια, και τρία 
αναπληρωματικά μέλη, όπως αναγράφονται παρακάτω: 

Κύρια Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής: 

• Ευαγγελόπουλος Στέφανος 

• Παλέντζα Ιωάννα 

• Φωτοπούλου Αγγελική  

Αναπληρωματικά Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής: 

• Θεοδωρούδα Μαγδαληνή 

• Κάκου Νεφέλη  

• Καραγκιοζίδης Αναστάσιος  

Τα μέλη της εκλεγμένης εφορευτικής επιτροπής, και μόνο αυτά, δικαιοδοτούντα να 
παραλάβουν τους απαραίτητους καταλόγους για τις ανάγκες των εκλογών, φέροντας την νέα 
σφραγίδα του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ, όταν αυτή 
αποκτηθεί.  
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