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Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ ΕΣ Σ ΑΛ Ι ΑΣ  

Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Φ Ο Ρ ΕΥ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Στη Λαμία, σήμερα ημέρα Δευτέρα 25-02-2019 και ώρα 15:30, η τριμελής Κεντρική 

Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη 

του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος Λαμίας, η οποία 

ορίστηκε με την υπ’ αρ. 3043/19/ΓΠ/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΘΒΕ469Β7Ξ-ΩΘΗ) Απόφαση 

του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκτελώντας και χρέη εφορευτικής 

επιτροπής, αποτελούμενη από τους: 

 

1. Κοντογεώργο Αθανάσιο, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Γενικού Τμήματος Λαμίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρο, 

2. Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας του Γενικού Τμήματος Λαμίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τακτικό μέλος και 

3. Τσώνο Χρήστο, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Γενικού Τμήματος Λαμίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τακτικό μέλος, 

 

μετά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και τη σύνταξη του 

πρακτικού καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

κτηρίου Βιβλιοθήκης στη Λαμία, για τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού εκλογής. 

Από τα στοιχεία που προκύπτουν στο πρακτικό καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, 
το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, διαπιστώνεται ότι τηρήθηκε ομαλά η 
εκλογική διαδικασία στο μοναδικό εκλογικό τμήμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
κτηρίου Βιβλιοθήκης στη Λαμία, που είχε οριστεί ως χώρος ψηφοφορίας, έχοντας 
υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις», του άρθρου 23 

«Πρόεδρος Τμήματος» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 

Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 2 και 3, 

καθώς και της παρ. 1, εδ. ιη και της παρ. 6 του άρθρου 22.  

3. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15.09.2017) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής 

των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των 

Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 
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114)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ. 

Β΄/13.11.2017) και ισχύει.   

4. Την με αριθμ. πρωτ. 1661/19/ΓΠ/01-02-2019 (ΑΔΑ: 68ΞΝ469Β7Ξ-Χ1Η) 

Προκήρυξη εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

ανάδειξη του (της) Προέδρου και του (της) Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου του 

Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.   

5. Την με αριθμ. πρωτ. 3455/19/ΓΠ/18-02-2019/20-02-2019 (ορθή ανακοινοποίηση) 
απόφαση της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη 
των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου 
του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι: 
 Υποψήφιοι για τη θέση Προέδρου κατά αλφαβητική σειρά: 
1) Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Γενικού Τμήματος 
Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
2) Λάμψας Πέτρος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Γενικού Τμήματος Λαμίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 Υποψήφιοι για τη θέση Αναπληρωτή Προέδρου: 
1) Καρκάνης Σταύρος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Γενικού Τμήματος Λαμίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 3831/19/ΓΠ/20-02-2019 έγγραφο της Τριμελούς Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής για τον ορισμό χώρου διενέργειας εκλογών - παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με την εκλογική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου και 

του Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

7. Το με αριθμ. πρωτ. 3832/19/ΓΠ/20-02-2019 έγγραφο της Τριμελούς Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής για τον ορισμό αντιπροσώπων και αναπληρωτών των 

υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του 

Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 
Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων 

(σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1944/19/ΓΠ/05-02-2019 απόφαση του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι για την 

ανάδειξη του (της) Προέδρου και του (της) Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου του Γενικού 

Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποβλήθηκαν οριστικοποιημένοι με 

το αριθμ. πρωτ. 3051/19/ΓΠ/14-02-2019 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας) ήταν:  

(α) Τριάντα εννέα (39) μέλη Δ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος Λαμίας, εκ των οποίων δύο 

(2) μέλη απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών και ένα (1) μέλος απουσιάζει με αποχή 

άσκησης καθηκόντων, άρα σύνολο Τριάντα έξι (36) μέλη Δ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος 

Λαμίας (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και  

(β) δεκαεπτά (17) μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος Λαμίας, εκ των 

οποίων ένα (1) μέλος Ε.Τ.Ε.Π. απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια, άρα δεκαέξι (16) μέλη 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος Λαμίας (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ: 

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των 

ψήφων παραβρέθηκαν οι κάτωθι: 

Ο υποψήφιος Πρόεδρος κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, καθώς και ο υποψήφιος 

Αναπληρωτής Προέδρου κ. Καρκάνης Σταύρος. 
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Για την εκλογή Προέδρου του Γενικού Τμήματος Λαμίας χρησιμοποιήθηκε μία κάλπη 

για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και για τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων.  

Μετά την καταμέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων, διαπιστώνονται τα κάτωθι: 

 Αριθμός ψηφισάντων: τριάντα πέντε (35) μέλη της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων 

και δεκαέξι (16) μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.  

 Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: τριάντα τέσσερα (34) από τα μέλη της πρώτης 

ομάδας εκλεκτόρων και δεκαέξι (16) από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  

 Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: ένα (1) από τα μέλη της πρώτης ομάδας 

εκλεκτόρων και μηδέν (0) από τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

 Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: μηδέν (0) από τα μέλη της πρώτης ομάδας 

εκλεκτόρων και μηδέν (0) από τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

 Αριθμός πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία και το περιεχόμενο 

των ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς: μηδέν (0). 

Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.  

 

Στο πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός 

έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος Λαμίας 

από κάθε ομάδα εκλεκτόρων. Ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας 

που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017, υπολογίστηκαν 

οι έγκυρες ψήφοι κάθε υποψηφίου Προέδρου. 

Ο αλγόριθμος υπολογίστηκε στο πρόγραμμα excel, ως εξής: 

 

Ψ = Α + (Σ x Β x 0,2) 

Γ 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται ως:  

Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος,  

Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της 

πρώτης ομάδας εκλεκτόρων,  

Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π. του 

Γενικού Τμήματος Λαμίας),  

Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα 

εκλεκτόρων, 

Γ: το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (το σύνολο των μελών 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος Λαμίας). 

 

Από την εφαρμογή του παραπάνω αλγόριθμου όπου στο άθροισμα των έγκυρων 

ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη 

ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, 

όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. 

 

Έλαβαν (κατά αλφαβητική σειρά): 
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1. Αναγνώστου Κωνσταντίνος: δεκατρείς (13) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και επτά (7) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

 Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 

του Ν.4485/2017 έλαβε δεκαέξι (16) ψήφους. 

 

2. Λάμψας Πέτρος: είκοσι ένα (21) ψήφους από την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και 

εννέα (9) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.  

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 

του Ν.4485/2017 έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους. 

 

Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η τελική κατάταξη των υποψηφίων Προέδρων του 

Γενικού Τμήματος Λαμίας, κατά φθίνουσα σειρά, είναι η εξής: 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (φθίνουσα σειρά) 

 

1. Λάμψας Πέτρος, είκοσι πέντε (25) ψήφους. 

2. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, δεκαέξι (16) ψήφους. 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και της υπ΄ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 

Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, η Κ.Ε.Ε. διαπιστώνει ότι: 

 

Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέγεται 

ο πρώτος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος, που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 

των έγκυρων ψήφων από την πρώτη εκλογή, κ. Λάμψας Πέτρος, Καθηγητής Α΄ 

βαθμίδας. 

 
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ: 

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των 

ψήφων παραβρέθηκε ο υποψήφιος Αναπληρωτής Προέδρου κ. Καρκάνης Σταύρος. 

 

Επειδή υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, χρησιμοποιήθηκε μία κάλπη για την πρώτη 

ομάδα εκλεκτόρων. 

 

Μετά την καταμέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων, διαπιστώνονται τα κάτωθι: 

 Συνολικός αριθμός ψηφισάντων: τριάντα πέντε (35) μέλη της πρώτης ομάδας 

εκλεκτόρων.  

 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: εικοσιτέσσερα (24) από τα μέλη της 

πρώτης ομάδας εκλεκτόρων.  
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 Συνολικός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: έξι (6) από τα μέλη της πρώτης 

ομάδας εκλεκτόρων. 

 Συνολικός αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: πέντε (5) από τα μέλη της πρώτης 

ομάδας εκλεκτόρων. 

 Αριθμός πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία και το περιεχόμενο 

των ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς: μηδέν (0). 

Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.  

 

Στο πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός 

έγκυρων ψήφων που έλαβε ο υποψήφιος Αναπληρωτής Προέδρου του Γενικού 

Τμήματος Λαμίας από την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 23 «Πρόεδρος Τμήματος» του  
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), που αναφέρει ότι αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός 
εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της 
πρώτης ομάδας των εκλεκτόρων: 

Οι έγκυρες ψήφοι, της πρώτης ομάδας των εκλεκτόρων που έλαβε ο κ. Καρκάνης 
Σταύρος είναι εικοσιτέσσερα (24). 

Άρα, αφού συγκεντρώνει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων της 
πρώτης ομάδας των εκλεκτόρων διαπιστώνει ότι: 
Αναπληρωτής Προέδρου του Γενικού Τμήματος Λαμίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας εκλέγεται ο μοναδικός υποψήφιος κ. Καρκάνης Σταύρος, Καθηγητής Α΄ 

βαθμίδας. 

 
Το πρακτικό εκλογής, τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, το πρακτικό καταμέτρησης 
ψηφοδελτίων, τα ψηφοδέλτια με τη σειρά αρίθμησης τους, οι αριθμημένοι φάκελοι και το 
λοιπό εκλογικό υλικό θα παραδοθούν στον Πρύτανη, προκειμένου να φυλαχθούν στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος. 

 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώστηκε και 

υπογράφηκε σε δύο αντίτυπα από όλα τα μέλη της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής, η οποία θα μεριμνήσει για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 

εκλογών στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έκδοση σχετικής 

διαπιστωτικής πράξης (η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και τη 

γνωστοποίησή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 
  
  
  

Αθανάσιος Κοντογεώργος Ελένη Καπρέλη 
 Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας                 Καθηγήτρια Α΄ Βαθμίδας 

  
  
 Χρήστος Τσώνος 

                                                        Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας 

 


