ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΣΤΟ Α.Π.Θ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α.Π.Θ.
Σήμερα, Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, διεξήχθη η εκλογική διαδικασία με κάλπη για την ανάδειξη
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4485/17 (Α΄114), όπως ισχύουν και την υπ΄αριθμ. πρωτ. 25754/105-2019 Πρυτανική Απόφαση προκήρυξης των εκλογών (ΑΔΑ: 6Φ7Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΧΚ).
Οι εκλογές διεξήχθησαν με ευθύνη πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27307/24-5-2019 απόφαση του
Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 7ΧΩ946Ψ8ΧΒ-8Δ9).
Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι:
1. Λαόπουλος Θεόδωρος του Λαζάρου, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών (αρ. πρωτ. 26777/20-5-2019)
2. Παπαϊωάννου Νικόλαος του Γεωργίου, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Κτηνιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας (αρ. πρωτ. 27017/22-5-2019)
Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Αντιπρύτανη υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι:
1. Αλμπάνη Μαρία του Κλεάρχου, Καθηγήτρια α’ βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας (αρ. πρωτ. 27117/22-5-2019)
2. Γιαννακουδάκης Ανδρέας του Δημητρίου, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Χημείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών (αρ. πρωτ. 27004/22-5-2019)
3. Κοιλιάρη Αγγελική του Σπύρου, Καθηγήτρια α’ βαθμίδας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (αρ. πρωτ. 26801/21-5-2019)
4. Κωβαίος Δημήτριος του Στεφάνου, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας, της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (αρ. πρωτ. 27142/23-5-2019)
5. Μαγγιώρος Νικόλαος του Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής (αρ. πρωτ. 26370/16-5-2019)
6. Μαυρουδής Αιμίλιος του Δημητρίου, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής (αρ. πρωτ. 26687/20-5-2019)
7. Πρίνος Παναγιώτης του Ευθυμίου, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. πρωτ. 26260/15-5-2019)
8. Σαρηγιάννης Δημοσθένης του Ανδρέα, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. πρωτ. 27259/23-5-2019)
9. Στυλιανίδης Ευστράτιος του Ανδρέα, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής (αρ. πρωτ. 27008/22-5-2019)
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10. Φείδας Χαράλαμπος του Νικολάου, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής
Θετικών Επιστημών (αρ. πρωτ. 26932/21-5-2019)
11. Χρυσάφης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών (αρ. πρωτ. 26165/15-5-2019)
Οι εκλογές διενεργήθηκαν σε δεκαπέντε (15) εκλογικά τμήματα, όπως αυτά καθορίστηκαν με την
από 28/5/2019 απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Πρακτικό 1/28-5-2019 θέμα 3ο).
Το εκλογικό υλικό των 15 εκλογικών τμημάτων παραδόθηκε στην Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή, τα μέλη της οποίας είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Α.Π.Θ., στον 6ο
όροφο του Κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», προκειμένου να προβούν σε ενιαία καταμέτρηση και
διαλογή των ψήφων. Παρόντα ήταν τα κάτωθι μέλη της Κ.Ε.Ε.:
1. Μαργαρίτης Λάμπρος, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
Πρόεδρος
2. Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
3. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Α.Π.Θ.
4. Ντινόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Α.Π.Θ.
5. Παπαγγελής Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Α.Π.Θ.
Κατά τη διαδικασία της ενιαίας καταμέτρησης και διαλογής των ψήφων ή σε μέρος αυτής
παρίσταντο υποψήφιοι ή/και αντιπρόσωποί τους. Επίσης παρίσταντο και μέλη των ομάδων νομικής
συνδρομής και διοικητικής υποστήριξης του έργου της Κ.Ε.Ε. από προσωπικό του Ιδρύματος, που είχαν
εξουσιοδοτηθεί από αυτή για την υποβοήθηση της οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας.
Α.

Άρχισε η ενιαία καταμέτρηση ψηφοδελτίων για την ανάδειξη Πρύτανη:

Α1.
Αρίθμηση, καταμέτρηση και διαλογή ψηφοδελτίων Α΄ ομάδας εκλεκτόρων (μελών
Δ.Ε.Π.)
Η Κ.Ε.Ε. καταμέτρησε όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδόθηκαν από τα εκλογικά
τμήματα της οικείας ομάδας εκλεκτόρων (1ο-10ο) και αρίθμησε εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια με
τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών. Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθμησή τους μονογράφηκαν
από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. και αναγράφηκε επ΄αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.».
Μετά την αρίθμηση και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων δεν προέκυψε διαφορά μεταξύ
του αριθμού των ψηφοδελτίων και του αριθμού των ψηφισάντων, όπως προκύπτει από το
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας εκάστου εκ των εκλογικών τμημάτων της οικείας ομάδας εκλεκτόρων
(1ο-10ο).
Κατόπιν τούτου διαπιστώθηκε ότι:
α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο της Α΄ ομάδας εκλεκτόρων
(μελών Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε χίλιους επτακόσιους είκοσι επτά (1.727)
β) Ο αριθμός των ψηφισάντων στα δέκα εκλογικά τμήματα της Α΄ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται
σε χίλιους τετρακόσιους είκοσι πέντε (1.425)
γ) Ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων της Α’ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται σε εβδομήντα
τέσσερα (74) και των άκυρων ψηφοδελτίων σε δεκαεννέα (19), ήτοι ο αριθμός λευκών και
άκυρων ψηφοδελτίων της Α΄ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται συνολικά σε ενενήντα τρία (93).
δ) Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων της Α’ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται σε χίλια τριακόσια
τριάντα δύο (1.332), εκ των οποίων έλαβαν:
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1. ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ εξακόσιες δώδεκα (612) ψήφους
2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ επτακόσιες είκοσι (720) ψήφους
Α2.
Αρίθμηση, καταμέτρηση και διαλογή ψηφοδελτίων Β΄ ομάδας εκλεκτόρων (μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων)
Η Κ.Ε.Ε. καταμέτρησε όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδόθηκαν από τα εκλογικά
τμήματα της οικείας ομάδας εκλεκτόρων (11ο-15ο) και αρίθμησε εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια με
τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών. Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθμησή τους μονογράφηκαν
από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. και αναγράφηκε επ΄αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.».
Μετά την αρίθμηση και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων δεν προέκυψε διαφορά μεταξύ
του αριθμού των ψηφοδελτίων και του αριθμού των ψηφισάντων, όπως προκύπτει από το
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας εκάστου εκ των εκλογικών τμημάτων της οικείας ομάδας εκλεκτόρων
(11ο-15ο).
Κατόπιν τούτου διαπιστώθηκε ότι:
α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο της Β΄ ομάδας εκλεκτόρων
(μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων) ανέρχεται σε χίλιους εκατόν
δεκαεπτά (1.117)
β) Ο αριθμός των ψηφισάντων στα πέντε εκλογικά τμήματα της Β΄ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται
σε εννιακόσιους είκοσι επτά (927)
γ) Ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων της Β’ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται σε πενήντα τρία
(53) και των άκυρων ψηφοδελτίων σε είκοσι δύο (22), ήτοι ο αριθμός λευκών και άκυρων
ψηφοδελτίων της Β΄ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75)
δ) Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων της Β’ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται σε οκτακόσια
πενήντα δύο (852), εκ των οποίων έλαβαν:
1. ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τριακόσιες εβδομήντα μία (371) ψήφους
2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τετρακόσιες ογδόντα μία (481) ψήφους
-------------------------Β.

Άρχισε η ενιαία καταμέτρηση ψηφοδελτίων για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων:

Β1.

Αρίθμηση, καταμέτρηση και διαλογή ψηφοδελτίων Α΄ ομάδας εκλεκτόρων (μελών
Δ.Ε.Π.)

Η Κ.Ε.Ε. καταμέτρησε όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδόθηκαν από τα εκλογικά
τμήματα της οικείας ομάδας εκλεκτόρων (1ο-10ο) και αρίθμησε εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια με
τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών. Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθμησή τους μονογράφηκαν
από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. και αναγράφηκε επ΄αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.».
Μετά την αρίθμηση και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων δεν προέκυψε διαφορά μεταξύ
του αριθμού των ψηφοδελτίων και του αριθμού των ψηφισάντων, όπως προκύπτει από το
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας εκάστου εκ των εκλογικών τμημάτων της οικείας ομάδας εκλεκτόρων
(1ο-10ο).
Κατόπιν τούτου διαπιστώθηκε ότι:
α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο της Α΄ ομάδας εκλεκτόρων
(μελών Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε χίλιους επτακόσιους είκοσι επτά (1.727)
β) Ο αριθμός των ψηφισάντων στα δέκα εκλογικά τμήματα της Α΄ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται
σε χίλιους τετρακόσιους είκοσι πέντε (1.425).
γ) Ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων της Α’ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται σε είκοσι έξι (26)
και των άκυρων ψηφοδελτίων σε δεκαοκτώ (18), ήτοι ο αριθμός λευκών και άκυρων
ψηφοδελτίων της Α΄ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται συνολικά σε σαράντα τέσσερα (44)
δ) Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων της Α’ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται σε χίλια τριακόσια
ογδόντα ένα (1.381), εκ των οποίων έλαβαν:
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1. ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ εκατόν τριάντα εννέα (139) ψήφους
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ εκατόν εξήντα έξι (166) ψήφους
3. ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ πενήντα δύο (52) ψήφους
4. ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εκατόν πενήντα (150) ψήφους
5. ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εκατόν πέντε (105) ψήφους
6. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ εξήντα (60) ψήφους
7. ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ εξήντα τρεις (63) ψήφους
8. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ εξήντα τέσσερις (64) ψήφους
9. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ εκατόν εξήντα δύο (162) ψήφους
10. ΦΕΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) ψήφους
11. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εκατόν σαράντα έξι (146) ψήφους
Β2.

Αρίθμηση, καταμέτρηση και διαλογή ψηφοδελτίων Β΄ ομάδας εκλεκτόρων (μελών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων)

Η Κ.Ε.Ε. καταμέτρησε όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδόθηκαν από τα εκλογικά
τμήματα της οικείας ομάδας εκλεκτόρων (11ο-15ο) και αρίθμησε εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια με
τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών. Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθμησή τους μονογράφηκαν
από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. και αναγράφηκε επ΄αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.».
Μετά την αρίθμηση και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων δεν προέκυψε διαφορά μεταξύ
του αριθμού των ψηφοδελτίων και του αριθμού των ψηφισάντων, όπως προκύπτει από το
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας εκάστου εκ των εκλογικών τμημάτων της οικείας ομάδας εκλεκτόρων
(11ο-15ο).
Κατόπιν τούτου διαπιστώθηκε ότι:
α) Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο της Β΄ ομάδας εκλεκτόρων
(μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων) ανέρχεται σε χίλιους εκατόν
δεκαεπτά (1.117)
β) Ο αριθμός των ψηφισάντων στα πέντε εκλογικά τμήματα της Β΄ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται
σε εννιακόσιους είκοσι επτά (927)
γ) Ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων της Β’ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18)
και των άκυρων ψηφοδελτίων σε δώδεκα (12), ήτοι ο αριθμός λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων
της Β΄ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται συνολικά σε τριάντα (30)
δ) Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων της Β’ ομάδας εκλεκτόρων ανέρχεται σε οκτακόσια
ενενήντα επτά (897), εκ των οποίων έλαβαν:
1. ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ εβδομήντα πέντε (75) ψήφους
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ογδόντα έξι (86) ψήφους
3. ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ σαράντα τρεις (43) ψήφους
4. ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εκατόν ογδόντα έξι (186) ψήφους
5. ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εβδομήντα μία (71) ψήφους
6. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ τριάντα (30) ψήφους
7. ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ εβδομήντα επτά (77) ψήφους
8. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ σαράντα δύο (42) ψήφους
9. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ εβδομήντα πέντε (75) ψήφους
10. ΦΕΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ εκατόν τριάντα τέσσερις (134) ψήφους
11. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εβδομήντα οκτώ (78) ψήφους
Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
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Η Κ.Ε.Ε., για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε
υποψήφιος και από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων Α΄ και Β΄, έλαβε υπόψη της και εφάρμοσε τον
προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 και της παρ. 6 του
άρθρου 6 της Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017, ως ισχύουν, αλγόριθμο, ήτοι:
Ψ=Α+ (Σ * Β* 0,2)
Γ
Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται ως:
Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος
Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης ομάδας
εκλεκτόρων
Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.= 1.727)
Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα
εκλεκτόρων
Γ: το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ιδρύματος=1.117)
Με την εφαρμογή του ανωτέρω αλγόριθμου, ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε
κάθε υποψήφιος για το αξίωμα του Πρύτανη και από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων διαμορφώνεται ως εξής:
1. ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

727 = 612 + (1.727 * 371 * 0,2)
1.117

2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

869 = 720 + (1.727 * 481 * 0,2)
1.117

Με την εφαρμογή του ανωτέρω αλγόριθμου, ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε
κάθε υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπρύτανη και από τις δύο ομάδες εκλεκτόρων διαμορφώνεται ως
εξής:
1. ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

162 = 139 + (1.727 * 75 * 0,2)
1.117

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

193 = 166 + (1.727 * 86 * 0,2)
1.117

3. ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

65 = 52 + (1.727 * 43 * 0,2)
1.117

4. ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

208 = 150 + (1.727 *186* 0,2)
1.117

5. ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

127 = 105 + (1.727 *71* 0,2)
1.117

6. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

69= 60 + (1.727 *30 * 0,2)
1.117
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7. ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

87= 63 + (1.727 * 77 * 0,2)
1.117

8. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

77= 64 + (1.727 * 42 * 0,2)
1.117

9. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

185= 162 + (1.727 * 75 * 0,2)
1.117

10. ΦΕΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

315 = 274 + (1.727 * 134 * 0,2)
1.117

11. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

170 =146 + (1.727 * 78 * 0,2)
1.117

Τελική κατάταξη υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά
Α. Για το αξίωμα του Πρύτανη
1.
2.

Παπαϊωάννου Νικόλαος με οκτακόσιες εξήντα εννέα (869) ψήφους
Λαόπουλος Θεόδωρος με επτακόσιες είκοσι επτά (727) ψήφους
Β. Για το αξίωμα του Αντιπρύτανη

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
εξής:

Φείδας Χαράλαμπος με τριακόσιες δεκαπέντε (315) ψήφους
Κωβαίος Δημήτριος με διακόσιες οκτώ (208) ψήφους
Γιαννακουδάκης Ανδρέας με εκατόν ενενήντα τρεις (193) ψήφους
Στυλιανίδης Ευστράτιος με εκατόν ογδόντα πέντε (185) ψήφους
Χρυσάφης Κωνσταντίνος με εκατόν εβδομήντα (170) ψήφους
Αλμπάνη Μαρία με εκατόν εξήντα δύο (162) ψήφους
Μαγγιώρος Νικόλαος με εκατόν είκοσι επτά (127) ψήφους
Πρίνος Παναγιώτης με ογδόντα επτά (87) ψήφους
Σαρηγιάννης Δημοσθένης με εβδομήντα επτά (77) ψήφους
Μαυρουδής Αιμίλιος με εξήντα εννέα (69) ψήφους
Κοιλιάρη Αγγελική με εξήντα πέντε (65) ψήφους

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν τελικό πρακτικό εκλογής, το οποίο υπογράφεται ως
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Α.Π.Θ.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
1. Κ. ΜΠΙΛΙΑΔΕΡΗΣ

Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

2. Α. ΚΥΡΑΤΖΗ

Η Γραμματέας

3. Α. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

4. Θ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
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