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ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης Ιουνίου 2021  
για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της ΦΛΣ του ΑΠΘ 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ 
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481) 

 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουνίου  2021 και ώρα 14.30,1 το Όργανο 
Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους: 
 
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ,   Καθηγητή (ΠΡΟΕΔΡΟΣ),2   3 
2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ,   Αν. Καθηγήτρια, 
3. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αν. Καθηγητή, 
4. ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητή, 
5. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Αν. Καθηγητή 
 
 
βεβαιώνει ότι διενεργήθηκε η ψηφοφορία στις ανωτέρω εκλογές, στις οποίες: 
 
(α) ήταν εγγεγραμμένοι εκλογείς που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν: 197 

          (αριθμός) 
(β) ψήφισαν 139 
                        (αριθμός) 
Αναλυτικός ονομαστικός κατάλογος ψηφισάντων προσαρτάται στο παρόν όπως 
εκτυπώθηκε (print out) από το σύστημα. 
 
(γ) στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν 41 λευκά ψηφοδέλτια. 

(αριθμός) 
     και 98 έγκυρα ψηφοδέλτια. 

                  (αριθμός) 
Συνολικά:      139 έγκυρα και λευκά.4  

(αριθμός) 
(δ) έλαβον: 

ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 98 ψήφους. 

 
1 Το Πρακτικό αυτό συντάσσεται μετά το πέρας της ψηφοφορίας και μετά την διαλογή των ψήφων 
στο σύστημα. 
2 Αναφέρονται τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που διενήργησαν τις εκλογές, ανεξάρτητα αν 
ήταν τακτικά ή στο μεταξύ αντικαταστάθηκαν από αναπληρωματικά.  
3 Στην περίπτωση εκλογών Δ/ντών Κλινικών, Εργαστηρίων ή Μουσείων, αναγράφεται μόνον ο 
Κοσμήτορας της Σχολής, ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Διευθυντής του Τομέα, ο οποίος έχει 
προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων ή Μουσείων, 
αντίστοιχα. 
4 Ο συνολικός αριθμός (το άθροισμα) των εγκύρων και λευκών ψηφοδελτίων θα πρέπει να συμπίπτει 
με τον αριθμό των ψηφισάντων (τον αριθμό δηλαδή αυτών που ψήφισαν). 



Σύνολο:            98 ψήφοι.5 
 
Επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας δεν κατατέθηκαν / κατατέθηκαν οι εξής 
ενστάσεις (διαγράψτε το μη σχετικό): 
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε η συνημμένη στο παρόν ΕΝΣΤΑΣΗ 1 (επισυνάψτε την 
στο πρωτότυπο όπως σας υποβλήθηκε), επί της οποίας εκδόθηκε η ακόλουθη 
απόφαση του ΟΔΕ: 
… 
Επίσης, υποβλήθηκε η συνημμένη στο παρόν ΕΝΣΤΑΣΗ 2 (επισυνάψτε την στο 
πρωτότυπο όπως σας υποβλήθηκε), επί της οποίας εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση 
του ΟΔΕ: 
… 
Η διαδικασία κύλησε ομαλά και δεν διαπιστώθηκε κανένα περιστατικό άξιο μνείας.  
 
 

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) 
 
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ,   Καθηγητής (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 
 
 
 
 
2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ,   Αν. Καθηγήτρια, 
 
 
 
 
 
3. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αν. Καθηγητής, 
 
 
 
 
 
4. ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητής, 
 
 
 
 
 
5. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Αν. Καθηγητής 

 
5 Ο συνολικός αριθμός των ψήφων (το άθροισμα των ψήφων) που έλαβαν οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να συμπίπτει με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων. 
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