
 

 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ  

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

                                                    ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ 

 

Στην Κοζάνη σήμερα, 22-12-2022 και ώρα 15:00μμ. τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την 

ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας: 

1)Τερζή Αναστασία, ως Πρόεδρος  

2)Ταχματζίδης Ευάγγελος, ως μέλος 

3)Μπακαίμης Βύρων, ως μέλος 

 

τα οποία ορίσθηκαν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης με την πράξη του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 30/15-12-2022, συντάσσουν το παρόν 

Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων σύμφωνα με την αριθμ. 123024/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022) 

Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω του 

ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής συνεδρίασαν και διαπίστωσαν ότι η διαδικασία 

διεξήχθη ομαλά (και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις), εισήγαγαν τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς 

ψηφοφορίας και το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την 

εκλογή εκπροσώπων φοιτητών (πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου) στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 

Σχολής, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Aριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων :  2 

Αριθμός των ψηφισάντων : 0 



 

 

 

 Αριθμός των έγκυρων ψήφων: 0 

 Αριθμός των άκυρων/λευκών ψήφων:0 

Αριθμός των ενστάσεων επί της καταμέτρησης των ψήφων :0 

 

H υποψήφια Βρακοζώνη Αθανασία του Ελευθερίου για τη θέση εκπροσώπου φοιτητών (πρώτου κύκλου 

σπουδών), έλαβε από τους εκλογείς  ΜΗΔΕΝ  έγκυρες ψήφους.  

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Aριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων :  2 

Αριθμός των ψηφισάντων : 2 

 Αριθμός των έγκυρων ψήφων: 2 

 Αριθμός των άκυρων/λευκών ψήφων:0 

Αριθμός των ενστάσεων επί της καταμέτρησης των ψήφων :0 

 

H υποψήφια Κωστή Παρασκευή του Χρήστου για τη θέση εκπροσώπου φοιτητών (τρίτου κύκλου 

σπουδών), έλαβε από τους εκλογείς δύο (2) έγκυρες ψήφους.  

 

 

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή 

1) ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

2) ΜΠΑΚΑΪΜΗΣ ΒΥΡΩΝ  

3) ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

 
 

Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στην 

ιστοσελίδα της . 


