
1 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ  
ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

Ορθή επανάληψη 

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους 

εκλογέων, σύμφωνα με την αρ. 3497/13-06-2018 απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας με θέμα «Οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων για τη διενέργεια 

εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & 

Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (Σ.Τ.Ε.Γ&ΤΕ.Τ.&Δ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας», 

είναι:  

 

(α) τριάντα οκτώ (38) μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και  

(β) δεκαεπτά (17) μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.-Π.Κ.Τ.Ε. (δεύτερη ομάδα 

εκλεκτόρων). 

 

 Συνολικός αριθμός ψηφισάντων: τριάντα τέσσερα (34) μέλη της πρώτης 

ομάδας εκλεκτόρων και δέκα πέντε (15) μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  

 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: τριάντα δύο (32)  από τα μέλη της 

πρώτης ομάδας εκλεκτόρων και δέκα πέντε (15) από τα μέλη της δεύτερης 

ομάδας εκλεκτόρων.  

 Συνολικός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: δύο (2) από τα μέλη της πρώτης 

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

εκλεκτόρων. 

 Συνολικός 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.  

Έλαβαν (κατά αλφαβητική σειρά): 

1. Καντάς Δημήτριος, δέκα εννέα  (19) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και έξι (6) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων, κατ΄ 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
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καθώς και της αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄/3255) Υ.Α., έλαβε είκοσι δύο (22) 

ψήφους. 

 

2. Μουλάς Ανάργυρος, επτά (7) ψήφους από την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων 

και οκτώ (8) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων, κατ΄ 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114), 

καθώς και της αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄/3255) Υ.Α., έλαβε έντεκα (11) 

ψήφους. 

 

3. Παπαχατζής Αλέξανδρος, έξι (6) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και μία (1) ψήφο από τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων. 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων, κατ΄ 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114), 

καθώς και της αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄/3255) Υ.Α., έλαβε έξι (6) ψήφους. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η τελική κατάταξη των υποψηφίων Κοσμητόρων, κατά 

φθίνουσα σειρά, είναι η εξής: 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ (φθίνουσα σειρά) 

1. Καντάς Δημήτριος, είκοσι δύο (22 ) ψήφους 

2. Μουλάς Ανάργυρος έντεκα (11)  ψήφους. 

3. Παπαχατζής Αλέξανδρος, έξι (6 ) ψήφους. 

 

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

άρθρων 15 και 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114), καθώς και της αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 

(Β΄/3255) Υ.Α., η Κ.Ε.Ε. διαπιστώνει ότι: 

 

Κοσμήτορας στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Διατροφής (Σ.ΤΕ.Γ.&ΤΕ.Τ.&Δ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εκλέγεται ο πρώτος στη σειρά 

κατάταξης υποψήφιος, που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 

ψήφων από την πρώτη εκλογή, Καντάς Δημήτριος, Καθηγητής, του Τμήματος 

Τεχνολόγων Γεωπόνων, με τριετή θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως 31 

Αυγούστου 2021. 

 

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

Μανούρας Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος 

Μπίρτσας Περικλής, Καθηγητής, τακτικό μέλος  

Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, τακτικό μέλος 

Βύρλας Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, τακτικό μέλος 

Βαγγέλας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, τακτικό μέλος 

 


