
 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 27-5-2021 

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ 

 

Σήμερα, Πέμπτη 27-5-2021, ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Επιτροπής για την ανάδειξη 

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής  

1)Γιαγκόπουλος Δημήτριος (Πρόεδρος) 

2)Πανάρας Γεώργιος (τακτικός) 

3)Κρέστου Αθηνά (τακτικός) 

τα οποία ορίσθηκαν με την πράξη του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, Αθανάσιου Τριανταφύλλου, με 

αριθμό πρωτοκόλλου 97/20-5-2021 (ΑΔΑ:ΩΚΔΒ469Β7Κ-ΡΨ7), συντάσσουν το παρόν Πρακτικό 

Καταμέτρησης Ψήφων σύμφωνα με τις διατάξεις του  Νόμου 4692/2020 και με την αριθμ.77561/Ζ1/2020 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2481/τ.Β’/22-06-2020). 

Στην Κοζάνη σήμερα, Πέμπτη 27-5-2021 και ώρα  09.00πμ έως14.00μμ, πραγματοποιήθηκε η εκλογική 

διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ» ) του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου  και Αναπληρωτή Προέδρου του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

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

διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά (και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις). Τα μέλη της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγαν τους   απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας. Το σύστημα 

«ΖΕΥΣ» εξήγαγε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για  την εκλογή Προέδρου,  το οποίο έχει ως εξής:  

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : 24 



 

 

 

 

Ο αριθμός των ψηφισάντων : 19 

Ο αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: 19 

Ο αριθμός των λευκών ψήφων: 1 

Ο αριθμός των άκυρων ψήφων: 0 

Ο αριθμός των ενστάσεων : 0 

 

Ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου, Νενές Γεώργιος του Σταύρου, Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, συγκέντρωσε περισσότερες του (1/3) επί των έγκυρων 
ψήφων του συνόλου των εκλεκτόρων, ήτοι 18 (δεκαοκτώ) ψήφους από την πρώτη εκλογή. 

Συνεπώς, εκλέγεται για το αξίωμα του Προέδρου, (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 97  του Ν. 
4692/2020  (ΦΕΚ111/τ.Α΄/12-06-2020) ο Νενές Γεώργιος του Σταύρου. 

 

Κατόπιν τούτων, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αποφασίζουν: 

 

1) να προβούν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της σημερινής ψηφοφορίας στη 
Σύγκλητο, στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στην Πανεπιστημιακή 
Κοινότητα.   
 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

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

διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά (και δεν υποβλήθηκαν ενστάσει)ς. Τα μέλη της Κεντρικής 

Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγαν τους   απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας. Το σύστημα 

«ΖΕΥΣ» εξήγαγε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για  την εκλογή Αναπληρωτή  Προέδρου,  το οποίο έχει ως 

εξής:  

 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : 24 

Ο αριθμός των ψηφισάντων : 19 

Ο αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψήφων: 19 

Ο αριθμός των λευκών ψήφων: 2 

Ο αριθμός των άκυρων ψήφων: 0 

Ο αριθμός των ενστάσεων : 0 

 

Ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, Ταουσανίδης Νικόλαος του Ιωάννη, 
Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, συγκέντρωσε περισσότερες του (1/3) επί των έγκυρων 
ψήφων του συνόλου των εκλεκτόρων, ήτοι 17 (δεκαεπτά) ψήφους από την πρώτη εκλογή. 

Συνεπώς, εκλέγεται για το αξίωμα του Αναπληρωτή  Προέδρου,) (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
97  του Ν. 4692/2020  (ΦΕΚ111/τ.Α΄/12-06-2020) ο: Ταουσανίδης Νικόλαος του Ιωάννη 

 

Κατόπιν τούτων, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αποφασίζουν: 

1) να προβούν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της σημερινής ψηφοφορίας στη Σύγκλητο, στον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.   



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

1.Γιαγκόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος 
 

2.Πανάρας Γεώργιος, τακτικό μέλος 
 

3.Κρέστου Αθηνά, τακτικό μέλος 
 

 


