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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.ΕΦ.Ε.)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Κ.ΕΦ.Ε του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 4/07-06-2016 (Θέμα 1ο) απόφαση του 

Συμβουλίου του Ιδρύματος (ΑΔΑ: ΩΔΟΥΟΞΑ0-ΜΔ8), στο γραφείο του Προέδρου της κου. 

Σταύρου Καρκάνη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, για την καταμέτρηση 

των ψηφοδελτίων από τα δύο εκλογικά Τμήματα Λαμίας και Ψαχνών κατά την επαναληπτική εκλογική 

διαδικασία και στην οποία είναι: 

  

Παρόντες : 

Σταύρος Καρκάνης, Πρόεδρος 

Κοσμάς Κουρουμπάς, Καθηγητής, Μέλος, 

Δημήτριος Αυλωνίτης, Καθηγητής,  Μέλος 

 

Απόντες : 

Κανείς 

 

Μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας στα δύο εκλογικά Τμήματα Λαμίας 

και Ψαχνών οι πρόεδροι των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών κκ. Σπανός Σάββας και Μανασής 

Χρήστος παρέδωσαν στον πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε κο. Σταύρο Καρκάνη, με τα πρακτικά με αρ. πρωτ 

46 και 49/23-06-2016 αντίστοιχα των εφορευτικών επιτροπών τους, όλο το σχετικό εκλογικό υλικό 

των εκλογικών Τμημάτων τους της εκλογικής διαδικασίας της 23-06-2016. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΚΕΦΕ αρίθμησε εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια με χρήση διαδοχικών 

ακέραιων αριθμών και τα μονόγραψε αναγράφοντας επ’ αυτών την ένδειξη «ΚΕΕ». Κατά τη διαλογή 

ανευρέθηκαν τα εξής άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια: 

 

α) ψηφοδέλτιο υπ’ αριθμ. 82 : λευκό. 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στη συνέχεια διαπιστώνει τα παρακάτω: 

 

α) Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων μελών ΕΠ στους εκλογικούς καταλόγους είναι 134 

(εκατόν τριάντα τέσσερις). 

β) Ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων είναι 123 (εκατόν είκοσι τρεις). 



γ) Ο συνολικός αριθμός εγκύρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων είναι 123 (εκατόν είκοσι 

τρεις).  

δ) Ο συνολικός αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος είναι : 

 

 

Υποψήφιος Αρ. Ψήφων 

Λάμψας Πέτρος 70  

Παπαδόπουλος Ανδρέας  52 

  

Σύνολο 122 

 

Μετά την παραπάνω καταμέτρηση των ψηφοδελτίων διαπιστώνεται πως ο κος Πέτρος Λάμψας 

συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων οπότε εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου 

του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με τετραετή θητεία από 01/09/2016 έως 31/08/2020. 

 

Στη συνέχεια εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε να παραδώσει στο Συμβούλιο του Ιδρύματος 

το σύνολο του εκλογικού υλικού που περιήλθε στην Κ.ΕΦ.Ε. από τις εφορευτικές των δύο εκλογικών 

Τμημάτων και για τις δύο ψηφοφορίες και να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της εκλογής.  

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 18:55 και δεδομένου πως δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η 

συνεδρίαση ολοκληρώθηκε. 

 
Ο Πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε 

 
Σταύρος Καρκάνης 

 

Τα μέλη 
 

Κοσμάς Κουρουμπάς 
 

Δημήτριος Αυλωνίτης 
 
 

 
 
 

 
Για την ακρίβεια του πρακτικού 

Λαμία 23 Ιουνίου 2016 
Ο Πρόεδρος της Κ.ΕΦ.Ε. του 

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
 
 

Σταύρος Καρκάνης 
Καθηγητής 


