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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 ΤΟΥ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

TΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ 

       (Πρακτικό Ψηφοφορίας για ανάδειξη Προέδρου  Π.Τ.Π.Ε.) 

 

Στο Βόλο σήμερα 29η  Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 πμ έως 13.30 μμ, 

πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος [σύστημα 

«ΖΕΥΣ»] του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) η ηλεκτρονική 

εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 156/30-06-2020 (ΑΔΑ: ΡΣΣΠ469Β7Ξ-7Ω7) 

προκήρυξη του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, είχε υποβληθεί από την Καθηγήτρια κ. Τασούλα Τσιλιμένη, με την 

αριθμ. πρωτ. 183/15-07-2020 αίτησή της, ενώ δεν είχε υποβληθεί υποψηφιότητα για το αξίωμα 

του Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, όπως 

προκύπτει και από το με αριθμ. πρωτ. 14460/20/ΓΠ/23.07.2020 έγγραφο - Ανακήρυξη υποψηφίων 

για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, που έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

της Σχολής Σ.Α.Κ.Ε. και του Π.Τ.Π.Ε.. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης είχαν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 13038/20/ΓΠ/09-07-

2020 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Παράδοση εκλογικών 

καταλόγων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».  Το σύνολο των  μελών του εκλεκτορικού σώματος ήταν δέκα εννέα 

(19). 
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Την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας είχε το τριμελές 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για την ανάδειξη 

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, που 

είχε οριστεί με την με αρ. πρωτ. 170/06-07-2020 [ΑΔΑ: Ψ44Ι469Β7Ξ-ΔΡΝ]  απόφαση του 

Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ως διαχειριστής της 

ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας είχε ορισθεί το μέλος κ. Ηλίας Καρασαββίδης, επίκουρος  

καθηγητής ΠΤΠΕ.  Λόγω  κωλύματος του Προέδρου τη γενικότερη ευθύνη για την εκλογική 

διαδικασία είχε ο Αναπληρωματικός Πρόεδρος του ΟΔΕ / της ΚΕΕ. Αντιπρόσωπος  της υποψηφίας 

Προέδρου για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας δεν είχε υποδειχτεί.  

 

Μετά την ολοκλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου για τη διαδικασία ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας το τριμελές Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) / η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

συνήλθε στο γραφείο  του διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κ. Ηλία 

Καρασαββίδη και ομόφωνα διαπίστωσε και αποφάνθηκε  ότι η όλη εκλογική διαδικασία διεξήχθη 

ομαλά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, των αποφάσεων των αρμοδίων 

οργάνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον προγραμματισμό που είχε γίνει. 

 

Στη συνέχεια, τα μέλη του τριμελούς Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) / της 

κεντρικής εφορευτικής επιτροπής εισήγαγαν στο σύστημα ‘ΖΕΥΣ’ τους μυστικούς κωδικούς / τα 

απόρρητα ατομικά ‘κρυπτογραφικά κλειδιά’, με τα οποία  είχαν εφοδιαστεί, ώστε  το σύστημα ‘ΖΕΥΣ’ 

να προχωρήσει στην ηλεκτρονική εξαγωγή των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας.  

 

Τέλος, ο διαχειριστής του συστήματος έδωσε τη σχετική εντολή για την εκτύπωση από 

το σύστημα ‘ΖΕΥΣ’ της αναφοράς στην οποία περιλαμβάνονταν τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας.  Αντίγραφο της αναφοράς του συστήματος ‘ΖΕΥΣ’ επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό 

ψηφοφορίας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.  

 

Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αναφορά του συστήματος ‘ΖΕΥΣ’ 

σχετικά με την εκλογική διαδικασία, προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

Εγγεγραμμένοι Εκλέκτορες:     δέκα εννέα (19) εκλέκτορες 

Συμμετείχαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία:  δέκα οκτώ (18) εκλέκτορες 

Έγκυρα Ψηφοδέλτια:     δέκα οκτώ (18) ψηφοδέλτια 

Λευκά Ψηφοδέλτια:     δύο (02) ψηφοδέλτια 

Η μοναδική υποψήφια κ. Τσιλιμένη έλαβε:           δέκα έξι (16) ψήφους 
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  Κατά των αποτελεσμάτων αυτών δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό καταμέτρησης των ψήφων, 

υπογράφεται από τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών / της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής. 

 

Ο Πρόεδρος του Ο.Δ.Ε.  

κ.α.α. 

* 

 
Αναπλ. Καθηγητής  Αθανάσιος Λαΐνας 

Αναπληρωματικός Πρόεδρος της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής  

 

 

Τα μέλη του Ο.Δ.Ε. 

 

Επίκ. Καθηγητής    Ηλίας Καρασαββίδης    ……………………*………………… 
 

Επίκ. Καθηγήτρια     Μάρθα Κατσαρίδου   ……………………*…………………. 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που βρίσκεται στο αρχείο της Κοσμητείας ΣΑΚΕ. 

 

 


