
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ  

ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων 

(σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 5227/28-9-2017 απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλίας, με την οποία οριστικοποιήθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι για τη διενέργεια 

εκλογών για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας) 

ήταν:  

(α) Εκατόν είκοσι πέντε (125) μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και  

(β) εκατόν πενήντα (150) μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΚΤΕ και διοικητικοί υπάλληλοι, 

(δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων). 

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ  
 

 Συνολικός αριθμός ψηφισάντων: εκατόν είκοσι ένα (121) μέλη της πρώτης 

ομάδας εκλεκτόρων και εκατόν σαράντα τέσσερα (144) μέλη της δεύτερης 

ομάδας εκλεκτόρων.  

 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: εκατόν δεκαεπτά (117) από τα 

μέλη της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων και εκατόν τριάντα εννέα (139) από τα 

μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.  

 Συνολικός αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: τρία (3) από τα μέλη της πρώτης 

ομάδας εκλεκτόρων και τρία (3) από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων. 

 Συνολικός αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: ένα (1) από τα μέλη της πρώτης 

ομάδας εκλεκτόρων και δύο (2) 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. Βογιατζή Ελένη, εξήντα (60) ψήφους από την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και 

πενήντα έξι (56) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.  
 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε εξήντα εννέα (69) ψήφους. 

 



2. Σπηλιώτης Ξενοφών, πενήντα επτά (57) ψήφους της πρώτης ομάδας 

εκλεκτόρων και ογδόντα τρεις (83) ψήφους από μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  
 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε εβδομήντα μία (71) ψήφους. 

 

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

φθίνουσα σειρά, είναι η εξής: 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ (φθίνουσα σειρά) 

1. Σπηλιώτης Ξενοφών, εβδομήντα μία (71) ψήφους. 

2. Βογιατζή Ελένη, εξήντα εννέα (69) ψήφους. 

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

άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και της υπ΄ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-

2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, η Κ.Ε.Ε. διαπιστώνει ότι: 

 

Πρύτανης εκλέγεται ο πρώτος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος, που συγκέντρωσε 

την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων από την πρώτη εκλογή, κ. 

Σπηλιώτης Ξενοφών, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας. 

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ  
 

 Αριθμός ψηφισάντων: εκατόν είκοσι ένα (121) μέλη της πρώτης ομάδας 

εκλεκτόρων και εκατόν σαράντα τέσσερα (144) μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  

 Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων: εκατόν είκοσι (120) από τα μέλη της 

πρώτης ομάδας εκλεκτόρων και εκατόν σαράντα ένα (141) από τα μέλη της 

δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.  

 Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: ένα (1) από τα μέλη της πρώτης ομάδας 

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

 Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων μηδέν (0) από τα μέλη της πρώτης ομάδας 

εκλεκτόρων και δύο (2) 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. Βραχνάκης Μιχαήλ, είκοσι μία (21) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και είκοσι (20) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  
 



Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους. 

 

2. Ζαούτσος Στέφανος, δεκαοχτώ (18) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και είκοσι εννέα (29) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  
 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους. 

 

3. Κεχαγιάς Ιωάννης, δεκαπέντε (15) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και δώδεκα (12) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  
 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε δεκαεπτά (17) ψήφους. 

 

4. Παναγιώτου Παναγιώτης, μία (1) ψήφο από την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων 

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

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε μία (1) ψήφο. 

 

5. Παπαδόπουλος Σεραφείμ, δεκαέξι (16) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και δεκαπέντε (15) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  
 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους. 

 

6. Πλαγεράς Παναγιώτης, δεκαέξι (16) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και είκοσι τρεις (23) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  
 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε είκοσι (20) ψήφους. 

 

7. Σάββας Ηλίας, δεκαέξι (16) ψήφους από την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και 

δεκαεννιά (19) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.  
 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε δεκαεννιά (19) ψήφους. 

 

8. Σδρόλιας Λάμπρος, δεκαεπτά (17) ψήφους από την πρώτη ομάδα 

εκλεκτόρων και είκοσι τρεις (23) ψήφους από τα μέλη της δεύτερης ομάδας 

εκλεκτόρων.  
 

Συνολικά και με βάση τον τύπο υπολογισμού των ψήφων του άρθρου 15 του 

Ν.4485/2017 έλαβε είκοσι μία (21) ψήφους. 

 



Σε συνέχεια των ανωτέρω, η τελική κατάταξη των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων, 

κατά φθίνουσα σειρά, είναι η εξής: 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ (φθίνουσα σειρά) 

 

1.       Βραχνάκης Μιχαήλ, είκοσι τέσσερις (24) ψήφους. 

2.       Ζαούτσος Στέφανος, είκοσι τρεις (23) ψήφους. 

3.       Σδρόλιας Λάμπρος, είκοσι μία (21) ψήφους. 

4.       Πλαγεράς Παναγιώτης, είκοσι (20) ψήφους. 

5,6.    Παπαδόπουλος Σεραφείμ και Σάββας Ηλίας, δεκαεννέα (19) ψήφους   

         (ισοψηφήσαντες, κατ΄ αλφαβητική σειρά). 

7.       Κεχαγιάς Ιωάννης, δεκαεπτά (17) ψήφους. 

8.       Παναγιώτου Παναγιώτης, μία (1) ψήφος. 

 

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

15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), καθώς και της υπ΄ αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 

(ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, η Κ.Ε.Ε. διαπιστώνει ότι: 

 

Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις (4) στη σειρά κατάταξης υποψήφιοι, που 

συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων: 

1. Βραχνάκης Μιχαήλ, είκοσι τέσσερις (24) ψήφους. 

2. Ζαούτσος Στέφανος, είκοσι τρεις (23) ψήφους. 

3. Σδρόλιας Λάμπρος, είκοσι μία (21) ψήφους. 

4. Πλαγεράς Παναγιώτης, είκοσι (20) ψήφους. 

 

 

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Πρόεδρος 

Καντάς Δημήτριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, τακτικό μέλος  

Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος 

Θεοδοσίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τακτικό μέλος 

Φαρσιρώτου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τακτικό μέλος 

Βαγγέλας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, τακτικό μέλος 

Λαχανά Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, τακτικό μέλος 

 


