
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Βόλος, 10 Ιουλίου 2019 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ε Κ Λ Ο ΓΗ Σ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Στον Βόλο, σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα από 10:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ., στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕ) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διεξήχθησαν εκλογές με κάλπη για την ανάδειξη του Κοσμήτορα 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 
Η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) ορίστηκε με την υπ’ αρ. 162/3-7-2019 
απόφαση του Κοσμήτορα της ΣΓΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Δημήτριο 
Βαφείδη, και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ της ΣΓΕ: 

1. Τον Επίκ. Καθηγητή κ. Νικόλαο Νεοφύτου (ΤΓΙΥΠ) 
2. Τον Επίκ. Καθηγητή κ. Κων/νο Σκόρδα (ΤΓΙΥΠ) 
3. Την Επίκ. Καθηγήτρια κα Ελένη Γκολομάζου (ΤΓΙΥΠ) 
4. Την Επίκ. Καθηγήτρια κα Ευθυμία Λεβίζου (ΤΓΦΠΑΠ) 
5. Την Επίκ. Καθηγήτρια κα Ουρανία Παυλή (ΤΓΦΠΑΠ) 

 
Πρόεδρος της πενταμελούς ΚΕΕ ορίστηκε ο Μόνιμος Επίκ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Νεοφύτου 
σύμφωνα με την παρ. 5 αρθρ. 19 του Ν. 4485/2017 (114/4-8-2017/τ.Α’). 
 
Με βάση το υπ’ αρ. 165/4-7-2019 έγγραφο της πενταμελούς ΚΕΕ έγινε η ανακήρυξη του 
υποψήφιου για το αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΓΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 
Η πενταμελής ΚΕΕ με το υπ’ αρ. 14996/19/ΓΠ/20-6-2019 έγγραφο του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρέλαβε τους εγκεκριμένους, οριστικούς εκλογικούς 
καταλόγους που περιλάμβαναν: α) το σύνολο των μελών ΔΕΠ της ΣΓΕ (πρώτη ομάδα 
εκλεκτόρων) και, β) το σύνολο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της ΣΓΕ (δεύτερη ομάδα 
εκλεκτόρων), με βάση τους οποίους διενεργήθηκαν οι εκλογές.  
 
Η πενταμελής ΚΕΕ οργάνωσε τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τοποθέτησε τις δύο 
(2) κάλπες, διαμόρφωσε κατάλληλα τον χώρο για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και 
προετοίμασε το εκλογικό υλικό, το ενιαίο ψηφοδέλτιο, τα λευκά ψηφοδέλτια και τους 
φακέλους, και διενήργησε εκλογές σύμφωνα με την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 
3255/τ.Β΄/15-9-2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η 
πρώτη κάλπη χρησιμοποιήθηκε για το σύνολο των μελών ΔΕΠ της ΣΓΕ (πρώτη ομάδα 
εκλεκτόρων με φακέλους χρώματος λευκού) και η δεύτερη το σύνολο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ της ΣΓΕ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων με φακέλους χρώματος γαλάζιου). 
 
Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ελέγχθηκε ότι οι κάλπες είναι κενές, σφραγίστηκαν με 
βουλοκέρι και κηρύχθηκε η έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας στις 10:30 π.μ.  
 
Διασφαλίστηκε η ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος όλων των 
εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. 
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Όταν παρήλθε ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της πενταμελούς 
ΚΕΕ κήρυξε τη λήξη της ψηφοφορίας στις 12:30 μ.μ. Οι πόρτες έκλεισαν, αποσφραγίστηκαν 
και ανοίχτηκαν οι κάλπες και ξεκίνησε η καταμέτρηση και η διαλογή των ψήφων ανά κάλπη. 
Αριθμήθηκαν και καταμετρήθηκαν οι φάκελοι ανά κάλπη και ανά χρώμα, οι οποίοι όλοι 
έφεραν τη σφραγίδα και τη μονογραφή του Προέδρου της ΚΕΕ. Από την καταμέτρηση των 
φακέλων δεν προέκυψε διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των 
ψηφισάντων ανά κάλπη. 
 
Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελοι ανά κάλπη και χρώμα και αριθμήθηκαν ενιαία τα 
ψηφοδέλτια κάθε ομάδας εκλεκτόρων με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών. 
Ελέγχθηκε η εγκυρότητά τους και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο της ΚΕΕ, σύμφωνα με 
την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-9-2017) απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  
 
Τα αποτελέσματα της καταμέτρησης και διαλογής ανά ομάδα εκλεκτόρων έχουν ως εξής: 
 
Πρώτη Ομάδα Εκλεκτόρων (Μέλη ΔΕΠ) 

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο 40 
Συνολικός αριθμός ψηφισάντων 30 
Συνολικός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 5 
Συνολικός αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων 1 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 24 
Συνολικός αριθμός πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία με το 
περιεχόμενό τους 

0 

 
Δεύτερη Ομάδα Εκλεκτόρων (Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) 

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο 23 
Συνολικός αριθμός ψηφισάντων 21 
Συνολικός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 0 
Συνολικός αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων 0 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 21 
Συνολικός αριθμός πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία με το 
περιεχόμενό τους 

0 

 
Η πενταμελής ΚΕΕ έλαβε υπόψη τον αλγόριθμο ο οποίος ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 
της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 3255/15-9-2017), για τον υπολογισμό συνολικά των έγκυρων ψήφων 
των δύο (2) ομάδων εκλεκτόρων: Ψ = Α + (Σ x Β x 0,2)/Γ 
 
Για την εφαρμογή του ανωτέρου 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 ΔΕΠ (πρώτη 
ομάδα εκλεκτόρων) 
Σ: το σύνολο των μελών ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) 
Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
Γ: το σύνολο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) 
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Ο κ. Νικόλαος Δαναλάτος του Γεράσιμου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της ΣΓΕ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, υποψήφιος για την εκλογή στο αξίωμα του Κοσμήτορα έλαβε: 
 

1) Σύμφωνα με τον αλγόριθμο: Ψ= 24 + (40 x 21 x 0,2)/23 = 31,30 = 31 
 

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 19 του Ν. 4485/2017 και επειδή είναι 
ο μοναδικός υποψήφιος, υπολογίσθηκε εάν συγκέντρωσε τουλάχιστον το ένα τρίτο 
(1/3) των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, δηλ. ≥ δεκατριών (13) 
έγκυρων ψήφων:  είκοσι τέσσερις (24) έγκυρες ψήφους επί συνόλου σαράντα (40) 
εγγεγραμμένων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, ήτοι 24 ≥ 13. 

 
 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ψηφοφορία, 
εκλέγεται ο κ. Νικόλαος Δαναλάτος του Γεράσιμου Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τριετή θητεία. 
 
Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων.  
 
Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και των οικείων 
Τμημάτων της, όπως και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε εις διπλούν και υπογράφηκε από τα μέλη της πενταμελούς 
ΚΕΕ ως εξής: 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Νικόλαος Νεοφύτου* 
Επίκ. Καθηγητής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Σκόρδας* 
Επίκ. Καθηγητής 

  
 
 
 

Ελένη Γκολομάζου* 
Επίκ. Καθηγήτρια 

 
 
 
 

Ευθυμία Λεβίζου* 
Επίκ. Καθηγήτρια 

  
 
 
 

Ουρανία Παυλή* 
Επίκ. Καθηγήτρια  

 
 
*Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο, που βρίσκεται στο αρχείο της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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