ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επαναληπτικές Εκλογές της 13ης Ιανουαρίου 2015
για την ανάδειξη Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18.05, στην
Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, η Εφορευτική
Επιτροπή Επαναληπτικών Εκλογών για την Ανάδειξη Πρύτανη του ΑΠΘ,
αποτελούμενη από τους κκ. Νικόλαο Μπιτζιλέκη, καθηγητή Νομικής Σχολής,
Κων/νο Μπιλιαδέρη, καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας, και Σωτήριο Βε, καθηγητή
Τμήματος Φυσικής, (τακτικά μέλη), η οποία συγκροτήθηκε με την από 2.1.2015
ομόφωνη απόφαση του Οργάνου Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών του ΑΠΘ,
τήρησε το παρόν Πρακτικό Καταμέτρησης Ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2
της ΥΑ Φ. 122.1/184/16376/Β2/6.2.13 (ΦΕΚ Β΄ 353/19.2.2013) «Διαδικασία
ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με
ηλεκτρονική ψήφο».
Η διάρκεια της ψηφοφορίας είχε ορισθεί από 9.00 μέχρι 17.00. Η διαδικασία
άρχισε κανονικά στις 09.00.
Στις 14.18 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο κ. Α. Γιαννακουδάκη
έγγραφο αίτημα (αρ. πρωτ. 27/13.1.15), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν και επί
του οποίου τα μέλη αποφάνθηκαν ομόφωνα ως εξής:
Το αίτημα του καθηγητή κ. Α. Γιαννακουδάκη, υποψήφιου Πρύτανη στις
επαναληπτικές εκλογές της 13.1.2015, «αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας να
αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του ΑΠΘ μια λίστα, η οποία θα αναγράφει
αριθμητικά τις ψήφους, που πήρε κάθε υποψήφιος και όλα τα fingerprints, όσων τον
ψήφισαν», προκειμένου κάθε μέλος ΔΕΠ να ελέγξει αν η ψήφος του αντιστοιχεί στον
υποψήφιο της επιλογής του, δεν μπορεί να γίνει δεκτό.
Συγκεκριμένα, πέρα από το γεγονός ότι στην οικεία ΥΑ (άρθρο 5 παρ. 2) δεν
προβλέπεται ανάρτηση με περιεχόμενο αντίστοιχο προς το εν λόγω αίτημα, και
ανεξάρτητα από το αν κάτι τέτοιο τεχνικά-ηλεκτρονικά θα ήταν εφικτό, το αίτημα δεν
μπορεί σε κάθε περίπτωση να γίνει αποδεκτό, διότι η ικανοποίησή του θα
προσέβαλλε τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Ειδικότερα, αν ταυτοποιούνταν τα
fingerprints (δηλ. οι αριθμοί) των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων σε καθένα υποψήφιο,

1

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

θα μπορούσε, στη συνέχεια, ο οποιοσδήποτε να διαπιστώσει τι ακριβώς ψήφισε ο
κάθε ψηφοφόρος, ζητώντας από τον ψηφοφόρο το αποδεικτικό της ψήφου του και
διασταυρώνοντας τα στοιχεία του με τα αντίστοιχα στοιχεία της αιτούμενης λίστας.
Ο χρόνος λήξης της ψηφορίας δεν παρατάθηκε με απόφαση της Εφορευτικής
Επιτροπής, η οποία διαπίστωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας με ηλεκτρονική
ψήφο για την Ανάδειξη Πρύτανη του ΑΠΘ στις 17.01. Ακολούθως, διαπίστωσε ότι η
διαδικασία διεξήχθη ομαλά και δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα, ούτε υποβλήθηκαν
ενστάσεις και προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων. Παρόντες ήταν και οι
αντιπρόσωποι των υποψηφίων: Παναγιώτης Γιαννακουδάκης, ως αντιπρόσωπος του
κ. Α. Γιαννακουδάκη, και Δημήτριος Μάρδας, ως αντιπρόσωπος του κ. Π. Μήτκα.
Μετά το πέρας της καταμέτρησης, το αποτέλεσμα έχει ως εξής:
Εγγεγραμμένοι: 2012
Ψήφισαν: 1606
Λευκά: 67
Οι δύο υποψήφιοι, κατ’ αλφαβητική σειρά, έλαβαν:
Ανδρέας Γιαννακουδάκης: 261 ήτοι ποσοστό 16,96 % των εγκύρων ψήφων
Περικλής Μήτκας: 1.278 ήτοι ποσοστό 83,04 % των εγκύρων ψήφων
Κατόπιν τούτων, η Εφορευτική Επιτροπή
διαπιστώνει
ότι ο υποψήφιος καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 16 στοιχ. γ΄ του Ν.
4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αποφασίζει
-

Να

προβεί

στη

σύνταξη

Πρακτικού

Εκλογής,

σύμφωνα

με

την

προαναφερθείσα διάταξη.
-

Να προβεί στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της σημερινής
ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ιδρύματος, στη Σύγκλητο και στον Πρυτανεύοντα
Αναπληρωτή Πρύτανη του ΑΠΘ, καθώς και στην πανεπιστημιακή κοινότητα
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(με ανάρτηση στο ειδικό τμήμα της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου)
και να εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.
-

Να

κοινοποιηθούν

τα

αποτελέσματα

στο

Υπουργείο

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων.
Το παρόν πρακτικό τηρήθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής και του Οργάνου Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών ως εξής:

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και
του Οργάνου Διενέργειας Πρυτανικών Εκλογών
Νικόλαος Μπιτζιλέκης

Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης
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Σωτήριος Βες

