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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

3/05-12-2018  

Στη Λάρισα σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, η Τριμελής Εφορευτική 

Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 3111/27-11-2018 απόφαση της Προέδρου 

του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.& Δ. του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Κοσμήτορα της Σχολής όπου θα διεξαχθεί η 

ψηφοφορία. 

Παρόντα είναι και τα τρία (3) τακτικά μέλη της επιτροπής: 

1. Κωστούλης Βασίλειος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, ως Πρόεδρος 
2. Νατσιόπουλος Δημήτρης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 
3. Πλατής Ηλίας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων  
 

Χρέη γραμματέα κατά τη συνεδρίαση ασκεί o Νατσιόπουλος Δημήτρης. 

Η Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη:  

1. την με αρ. πρωτ. 2782/13-11-2018 προκήρυξη εκλογών της Προέδρου του Τμήματος 

Τεχνολόγων Γεωπόνων για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π.-Π.Κ.Τ.Ε. του 

Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στη Συνέλευση του Τμήματος, 

2. την με αρ. 6298/15-11-2018 απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. αναφορικά με την 

οριστικοποίηση του εκλογικού καταλόγου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.-Π.Κ.Τ.Ε. του Τμήματος 

Τεχνολόγων Γεωπόνων, 

3. την με αρ. πρωτ. 3111/27-11-2018 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων 

Γεωπόνων με θέμα «Συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή 

εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) – Π.Κ.Τ.Ε. στη Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής ΤΕ.Γ. 

&ΤΕ.Τ.& Δ.». 

4. το αρ. 1/28-11-2018 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής με το οποίο ανακηρύσσονται 

υποψήφιοι οι κ.κ. Δολαπτσής Απόστολος, Παπαθανασίου Θεόδωρος και Φιλίντας 

Αγαθός, 

5. το αρ. 2/03-12-2018 πρακτικό της Ε.Ε. σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών 

λεπτομερειών της διεξαγωγής των εκλογών, 

και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, προχώρησε στον έλεγχο των ψηφοδελτίων, των φακέλων 

και του λοιπού εκλογικού υλικού. Διαπιστώθηκε ότι όλο το αναγκαίο υλικό ήταν στην διάθεσή 

της και είχε τοποθετηθεί στον χώρο διεξαγωγής των εκλογών στο γραφείο του Κοσμήτορα της 

Σχολής στον όροφο του νέου κτηρίου αυτής. 

Στη συνέχεια η  Επιτροπή ήλεγξε και διαπίστωσε ότι η κάλπη για την εκλογή εκπροσώπου είναι 

κενή και τη σφράγισε. 

Στις 09:00 ο Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας, η οποία 

διεξήχθη ομαλά έως τις 11:00 οπότε και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η λήξη της. 

Η Επιτροπή αποσφράγισε την κάλπη, καταμέτρησε και αρίθμησε τους φακέλους που υπήρχαν 

σε αυτήν. 



Η Επιτροπή άνοιξε τους φακέλους και αρίθμησε τα ψηφοδέλτια της κάλπης χρησιμοποιώντας 

διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς, έλεγξε την εγκυρότητά τους και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

μονόγραψε το κάθε ψηφοδέλτιο. 

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο εκλογέων για την ανάδειξη 

εκπροσώπου στη Συνέλευση Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σ.ΤΕ.Γ.&.ΤΕ.Τ.&.Δ του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, είναι  εννέα (9).  

 Συνολικός αριθμός ψηφισάντων: οκτώ (8). 

 Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: οκτώ (8).  

 Συνολικός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: μηδέν (0). 

 Συνολικός αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: μηδέν (0 ). 

 

Έλαβαν: 

Δολαπτσής Απόστολος τρεις (3) ψήφους 

Παπαθανασίου Θεόδωρος τέσσερις (4)  ψήφους 

Φιλίντας Αγαθός μία (1) ψήφο 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εκπρόσωπος των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)-Π.Κ.Τ.Ε. στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της 

Σχολής ΤΕ.Γ.&.ΤΕ.Τ.&.Δ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εκλέγεται ο Παπαθανασίου Θεόδωρος με 

αναπληρωτή τον Δολαπτσή Απόστολο, με ετήσια θητεία που αρχίζει από 15 Δεκεμβρίου 2018 

και λήγει 14 Δεκεμβρίου 2019. 

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της καταμέτρησης καθώς και της διαλογής των 

ψήφων, δεν παραβρέθηκε υποψήφιος στην αίθουσα διεξαγωγής των εκλογών και δεν 

κατατέθηκαν ενστάσεις 

Το πρακτικό εκλογής, τα ψηφοδέλτια με τη σειρά αρίθμησης τους, οι αριθμημένοι 

φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλικό θα παραδοθούν στη γραμματεία του Τμήματος. 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώστηκε και 

υπογράφηκε από τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα μεριμνήσει για 

την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Πρόεδρο του Τμήματος 

Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής ΣΤΕ.Γ.& ΤΕ.Τ.& Δ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 

Ο  Πρόεδρος της Ε.Ε. Τα Μέλη της ΕΕ 

* 

Κωστούλης Βασίλης 

 

 

 

 

 

*Νατσιόπουλος Δημήτρης 

  

*Πλατής Ηλίας  

 

Οι υπογραφές τέθηκαν στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο του Τμήματος 


