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ΠΡΟΣ
Την Κοσμήτορα της Σχολής ,κ.Χαρίκλεια Ιωαννίδου

ΘΕΜΑ : «Αποστολή Πρακτικού της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη 
εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 
Δημόκριτειου Πανεπιστημίου Θράκης».

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρακτικό της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, 
από το οποίο προκύπτει ότι κατά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 28
Νοειιβρίου 2017, όπως είχαν καθοριστεί με την υπ'αριθμ. ΔΠΘ/ΠΡ/........................Πρυτανική
Απόφαση περί «Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. 
ΕΤΕΠ του Δ.Π.Θ. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών & 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων», εκλέχθηκε 
τακτικός εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ο κος 

.U.S......., για διετή θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2019 και δυνατότητα
επανεκλογής.

Παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.
Συνημμένα αποστέλλουμε :

1. Το Πρακτικό της εκλογής
2. Πρωτόκολλο ψηφοφορίας
3. Εκλογικός κατάλογος
4. Τα ψηφοδέλτια της εκλογικής διαδικασίας.

Τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής :

Ο Πρόεδρος

ουβαλακίδου Μαρία Δουρούκης Ρίζος Συλιβού Άρτε μις

0009416631



Πρακτικό
Εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης της 28ηςΝοεμβρίου 2017.

Σήμερα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 διεξήχθη η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη 
εκπροσώπου (τακτικού & αναπληρωματικού) των μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
όπως είχε καθοριστεί με την υπ' αριθμ. ΔΠΘ/ΠΡ/..................................  Πρυτανική Απόφαση
περί «Προκήρυξης για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. ΕΤΕΠ στα 
συλλογικά όργανα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. & 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων». Οι εκλογές 
διεξήχθησαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., όπως αυτό καθορίστηκε με την προαναφερόμενη 
Απόφαση προκήρυξης εκλογών.

Οι εκλογές διεξήχθησαν με ευθύνη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία 
ορίστηκε με τη αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/17145/1306/20.11.2017 απόφαση του Πρύτανη του 
Δ.Π.Θ. και η οποία αποτελείται από τους :

1)Κουβαλακίδου Μαρία
2) Δουρούκη Ρίζο
3) Συλιβού Άρτεμις

Υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του ας 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης υπέβαλαν εμπρόθεσμα ο ι :

1. μέλος ΕΤΕΠ του Δ.Π.Θ.(α.π. αίτησης :
 )

2. Ife.V.ipA^Q X.p.lG\O.V.Q....Ti )̂..(Afc>) v̂X.V?ip; μέλος ΕΤΕΠ του Δ.Π.Θ. (α.π. αίτησης :
 )
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Στις 9:00'π.μ. η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη του απαραίτητου 
εκλογικού υλικού και έλεγξε την κάλπη, η οποία βρέθηκε κενή και κλειδώθηκε. Στις 
9:00'π.μ. άρχισε η ψηφοφορία.
Στις 13:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής διαπίστωσε τη λήξη της 
ψηφοφορίας, η οποία διεξήχθη ομαλά.
Στη συνέχεια, έκλεισαν οι πόρτες, αποσφραγίστηκε και ανοίχτηκε η κάλπη και
αριθμήθηκαν οι φάκελοι, βρέθηκαν (Bfc.xiTXr ολογράφως) φάκελοι, όσα και τα
ψηφίσαντα μέλη της κατηγορίας£Τ.ΧΙ\.του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τους καταλόγους 
εκλεκτόρων, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν με τη με αριθμ. 
........................................................Απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ.



Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελοι και αριθμήθηκαν ενιαία τα ψηφοδέλτια με τη χρήση 
διαδοχικών ακέραιων αριθμών, ελέγχθηκε η εγκυρότητα και μονογράφησαν από τον 
Πρόεδρο της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

Κατόπιν, έγινε η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψήφων και προέκυψε το 
ακόλουθο αποτέλεσμα :

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων των μελών 
ΕΤΕΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για την ανάδειξη εκπροσώπων στη 
Γενική Συνέλευση της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
είναι:. ..XXXXi.-...................

ΕΚΛΟΓΗ εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περιεχόμενο ψηφοδελτίου για εκλογή εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΐ) ..1\ .ο. βχ.ο. A u x x  cu
2).AkCV^^.C!.....Xph6XLv*^....X^.V...^ACV CX pV CX>
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Εγγεγραμμένοι:..Τ\£ΧΧ.ά>)(και ολογράφως)
Ψήφισαν liXk.VXfc.fe.D (και ολογράφως)
Έγκυρα : ί \ 1 γ ολογράφως)
Άκυρα : \AUlX<r.Y..CiO. (και ολογράφως)
Λευκά ολογράφως)

Έλαβε: .
1)   : Ιή Χ Α ίίίΧ .Ε '(και ολογράφως)

2 )..ϋ.Χ.φλΥ.Ο...."Χ^·i-CSH.V. 0 ....... :.L0...f.y.X ....(και ολογράφως)
Α ^ Λ ο ι > . (ό)

• Αριθμός των πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία και το περιεχόμενο των 
ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς: pXAlX.'i. (.&).

• Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών:
..a u L .iv ........................................................................

Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο . . . t i Q . l a X X . i i X . . . A I q .C X Q .A ..V ) .S ..........
είναι:...X .t..b .6 .C .jp iX  (.4) και ρ ^ .Ώ .... X  pl.CvU .y. .0.1............ είναι:
..C.V.&.......... ((..) t e a  O  {θ ~ ) yxxk'&tV



Κατ' ακολουθία των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 11 και 12 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και της αριθ. 153348/Ζ1/15- 
9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Α') Υπουργικής απόφασης εκλέγεται τακτικός εκπρόσωπος
των μελών ....£7L£D...................  (....) στη Χ.-Χ..............  της Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, για διετή θητεία, από 1-12-2017 έως 30-11-2019 και δυνατότητα 
επανεκλογής, ο κ. .^ϋ.Γ£;ΛΚ.α5=,..Β.Ο/^.θλ^σύμφωνα με τα ως άνω αποτελέσματα της 
οικείας εκλογικής διαδικασίας και αναπληρωματικός εκπρόσωπος των μελών
. .X X t .D ...........................  στη ......  της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για διετή θητεία, από 1-12-2017 έως 
30-11-2019 και δυνατότητα επανεκλογής, <ί κ. ...Π.^ΧΑΥ.Ο...^χρΑ.6Χ.Υ<Ρΐ

Αφού συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, ο Πρόεδρος της Τριμελούς Εφορευτικής 
Επιτροπής αναγιγνώσκει αυτό ενώπιον των λοιπών μελών της και στη συνέχεια αυτό 
επικυρώνεται.

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή 

Ο/Η Πρόεδρος Τα Μέλη
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